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At skulle korte næsten 25 år ned l et 
indlæg i Sognebladet, der både skal 
være værd at læse og sam dig ikke 
fylde for meget, virker som en umulig-
hed, men jeg vil gøre forsøget. 
I det dlige forår 1996 blev jeg ringet 
op af Gregers (daværende skolein-
spektør), der lbød mig et job som 
lærer på Borris skole. E er en ganske 
kort tænkepause blev svaret ”ja tak” 
og den 1/8 startede min karriere som 
lærer på Borris skole. 

Jeg blev ansat l at varetage en stor 
del af skolens musikundervisning, og 
da jeg både var uddannet musiklærer 
og brændte for det, var det skønt at få 
rig g mange musik mer. Jeg var sam-

dig ansat som melærer i Skjern mu-
sikskole og havde mer i bl.a. blokfløj-
te og 2 børnekor. Det var en dejlig d 
med masser af musik, optrædener, 
musicals og rig g mange gode og store 
musikoplevelser.  
E er 2 år som faglærer blev jeg i 1998 
klasselærer for min første klasse på 
skolen. Det er blevet l en klasse fra 1. 
- 7. kl., to klasser fra 1. - 6. kl. og en 
klasse fra 4. - 6. kl. - rig g mange dejli-
ge børn og deres forældre har jeg ha . 
Det har al d været meget vig gt for 
mig, at de børn, der var i min vare-
tægt, var trygge og glade børn, der 
kunne lide at gå i skole og som kunne 
lide at lære noget. Det har også været 
vig gt at give børnene tro på sig selv 
sam dig med, at de også skulle re-
spektere og acceptere andre. Fælles-
skabet i klassen har været vig gt: ”Vi 
er en helhed bestående af x antal for-
skellige børn”. Humor og godt humør 
har også været vig gt, og hvor har jeg 
fået mange fine og sjove bemærknin-
ger, som f.eks.: 
E er uddeling af kage l klassen, sid-
der der en dreng og måler kagestykket 
på alle led. På mit spørgsmål om, hvor-
for han gør det, er svaret: ”Jeg er bare 
ved at finde ud af, hvor meget vand, 
der kan være i kagen, hvis den var 

AT LUKKE EN BOG ….af Hanne Nielsen 
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hul”. 
Eller den 8. marts - kvindernes inter-
na onale kampdag: ”Hanne, hvorfor 
er den dag noget særligt? Kvinderne 
bestemmer alligevel al d al-

ng.” (sagt af en dreng) 
 
Som klasselærer har jeg undervist i 
dansk og i mange år også i engelsk. De 
2 fag kombineret med musik gav mas-
ser af muligheder for optræden og 
samarbejde, og det var et stort tab for 

mig, da jeg i 2004 må e opgive at 
undervise i musik grundet e ervirk-
ninger af min hjerneblødning. Hvor 
har jeg grædt mange tårer over det 
tab, ind l jeg indså, at jeg var nødt l 
at fokusere på det, jeg kunne, frem 
for det jeg ikke kunne mere. 
 
Jeg kunne stadig være klasselærer, 
stadig undervise i dansk og engelsk og 
i de senere år også tysk. At være klas-
selærer er et privilegie, som jeg har 
nydt og som har betydet meget for 
mig. At komme ind i en klasse og 
”være hjemme”, høre om børnenes 
hverdag, skabe en god og tryg hver-
dag for dem, mærke deres llid, ly e 

l deres tanker om de e og hint, se 
dem trives, opleve deres udvikling 
fagligt, høre deres la er og sjove be-
mærkninger … hvor har jeg været hel-
dig at have fået lov. 
 
25 år har selvsagt budt på rig g man-
ge gode og store oplevelser: lejrture 

l mange forskellige steder: Givskud 
zoo, Venø, Bornholm, Vadehavet, Ir-
land for blot at nævne nogle af de 
steder, turene er gået hen. 
Klassefester med besøg af bedstefor-
ældrene om formiddagen og med 
børnenes optræden, læsenæ er på 
skolen og andre steder, skolefester, 
klippedage l jul, juletradi oner i klas-
serne, mo onsdagen op l e erårsfe-
rien, sidste skoledag før sommerferi-
en og før juleferien - men først og 
fremmest en god og tryg hverdag. 
De 25 år har også budt på en lockout, 
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flere reformer og ændringer af ar-
bejds dsa aler og et vig gt ord er 
”oms llingsparat”. Det er alfa og 
omega som lærer at være det! 
Da jeg i 1983 startede som lærer, var 
en computer kun noget, vi havde hørt 
ganske lidt om. Det har for mig været 
en lang rejse ind i teknikkens verden. I 
dag bruger jeg de tekniske hjælpemid-
ler som arbejdsredskaber, men det er 
og har al d været den menneskelige 
kontakt, der har været vig g for mig 
fremfor at ”gemme sig” bag en skærm 
(nok lidt gammeldags). Der er sket en 
kæmpestor udvikling på det område, 
og de senere år har det ind imellem 
været svært at følge med.  
 
Det er ikke kun mange børn og deres 
forældre, der har betydet noget. Også 
mine kollegaer har været stærkt med-
virkende l, at Borris skole er en god 
arbejdsplads. Nogle har været der 
kort d og andre i mange år, men alle 
har ha  betydning for en god daglig-
dag . 
Tiden siden 11. marts har været mær-
kelig, og det er svært ikke at kunne 
gøre det, man som lærer gerne vil. 
Særlig slemt var det i sommers ikke at 
kunne sige ordentlig farvel l en klas-
se og deres forældre, og det var en 
tam og tom fornemmelse bare at vin-
ke og sige farvel, når man allerhelst 
ville have givet et knus og en kæmpe-
krammer. Heldigvis har jeg det l go-
de, når det engang igen er forsvarligt. 
Nu er det så d at lukke den bog, der 
hedder ”Borris skole”. Bogen vil helt 

sikkert blive ”genlæst” og der vil være 
kapitler, jeg vil vende lbage l man-
ge gange.  
Sam dig lukker jeg også den bog, der 
hedder ”Borris”. Mit hus er solgt og 
jeg fly er fra byen. Også i den bog er 
der sider, jeg vil vende lbage l - det 
er et digert værk på 30 år. 
Prologen l min nye bog er skrevet, 
idet jeg fly er l Hunderup (ved 
Bramming). Her bor Niels-Jørgen, og 
sammen skal vi nu l at nyde seniorli-
vet  med alle dets glæder. At det 
aldrig er for sent at lære nyt, har jeg 
oplevet på egen krop. Niels-Jørgen 
har introduceret mig l klatring, hvil-
ket jeg er blevet bidt af, så vi skal klat-
re - både i Ribehallen og ude i klipper. 
 
 Vi brænder begge for musik (skotsk-
irsk folkmusik), så jeg vil prøve, om jeg 
igen kan begynde at spille - sammen 
med ham. Endvidere skal vi passe hus, 
have og vores familier, og - når co-
ronaen igen llader det - har jeg mas-
ser af planer for mit liv som pensionist 
(uha, det lyder ”gammelt”). 
Jeg glæder mig l at ”skrive videre” på 
min nye bog og er sikker på, den bli-
ver tyk, god og spændende. 
Sam dig vil jeg sige mange tak l Bor-
ris skole for de 25 år og l Borris for 
de 30 år. Årene er gemt men bestemt 
ikke glemt! 
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En cykeltur i sensommeren bragte mig på 
min fødeegn, nærmere Gåsdal og Højby, 
og for den yngre genera on betyder det 
Feldsingvej, Længstedal, Roderdalområ-
det.  

Et eller andet sagde mig, at jeg havde set 
Længstedal 10 sat l salg – gad vide, om 
der var kommet nye ejere. Vel hjemme 
fra cykelturen kunne et opslag på Boli-
ga.dk fortælle, at der var sket ejerski e i 
løbet af sommeren.  

Jeg tog turen igen, dog i bil denne gang, 
men traf dem ikke hjemme. En sms sene-
re, og jeg fik en a ale for en snak.  

En regnfuld e erårsdag bankede jeg på, 
og blev budt velkommen af Amanda og 

Jan – de nye beboere på adressen. 

Amanda Sig Rasmussen er 23, og Jan Kjær 
Asmussen er 24 år. Amandas barndoms-
hjem ligger knap 1 km. fra deres nye 
hjem. Hun er da er af Tina og Poul H. 
Rasmussen, der bor på Roderdal 5, Aman-
das søster bor på Roderdal 1, Amandas 
farbror på Roderdal 2 og Amandas fæ er 
på Længstedal 12. Så familien er tæt på. 
Jan er fly et længere hjemmefra, for han 
kommer fra Hornum ved Aars.  

Hvordan har de 2 så mødt hinanden – jo, 
begge havde opre et en profil på da ng-
siden Tinder, og et match bragte dem så 
sammen for 3 år siden. Et match, der se-
nere blev l kærestepoten ale og i dag et 
forhold med eget hus, hunden Ber l og 2 

HVEM LUKKER OP, NÅR JEG BANKER PÅ 
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ka e.  

Amanda tog HF, hvore er hun kom ind på 
TEKO i Herning l uddannelsen designtek-
nolog, hvor hun blev færdig i sommers og 
e erfølgende er fortsat med en overbyg-
ning, men denne gang i Århus. Lang køre-
tur, men skal gerne munde ud i afgangs-
bevis januar 2022, så hun kan søge ud i 
markedsføringsafdelinger, indenfor salg 
og marke ng o.l. Som supplement har 
hun læst lvalgsfaget erhvervsøkonomi.  

Jan blev uddannet som landbrugssmed i 
februar 2018, og i sin lære d var han en 
del udkørende. Han var blandt andet 
langvejs, nemlig i Norge.  E er sin værne-
pligt fortsa e han som konstabel, og pr. 
1. oktober 2020 blev han ansat ved for-
svaret i Holstebro. Han kører svær trans-
port, og det vil sige, at han fly er kamp-
vogne, der vejer omkring 100 ton. De 
meget ski ende arbejds der og arbejds-
dages længder gør, at han optjener en del 
fridage. Og fridagene bruges ikke hjemme 
på sofaen, for her kører han så om l svi-
gerfar og hjælper i hans firma, RAS 
Por eknik.  

….. men e er overtagelsen af ejendom-
men på Længstedal 10 vil fri den nok 
blive brugt på ombygning. De har planer 
om at bryde gulvet op og installere gulv-
varme, lægge entreen l køkkenet og 
opsæ e nyt køkken. I staldbygningen vil 
de lave garage med 2 porte, og i laden 
skal der være værksted med porte i beg-
ge ender.  

Jan er håndværkertypen, så det er projek-
ter, de regner med selv at kunne udføre 

med familie og venners hjælp. Med et 
glimt i øjet lføjer Amanda, at hun hjæl-
per med at bestemme, hvordan det skal 
være, i hvert fald indenfor, ja og så kan 
hun føre en malerrulle.  

Med værkstedet har Jan også en bagtan-
ke. Han er bidt af at køre dri  – et løb, 
der foregår på en lukket bane. At lægge 
en bil i dri  er give så meget gas, altså 
styre med speederen, så bagdækkene 
spinner og mister grebet, hvore er bag-
enden skrider ud. Et af disse events er 
”Danmarks Hur gste Bil” – en fes val 
med vanvi g ræs, dri ing, dækbrænding, 
shows, og ikke mindst masser af flo e 
biler. Til formålet selv at komme l at 
køre har han købt en Volvo 240 fra 1986, 
som skal gøres klar l dri , men lige nu er 
projektet sat på standby.  

Jan har og har ha  mange forskellige fri-
dsinteresser. Han har været gymnas k-

leder i 8 år, spillet fodbold og ha  hest, 
hvor han dyrkede ridebanespringning.  

Amanda gør en del i krea ve sysler, det 
er alt fra at sy kjoler l at strikke. Med de 
lange dage lige nu begrænses fri den dog 
mest l hjemmets gøremål.  

De er hjemmets mennesker og nyder de-
res nye fælles bopæl. Med Troldhede som 
nærmeste by er det o est der, de handler 
dagligvarer. Amandas nevø går i børneha-
ve der, og Amanda og Jan føler nok, at de 
også trækker mod Troldhede.  

…. Men som lfly er skal man jo først 
være i det, inden man finder sit lhør.  

Lili Kristensen 
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År 2020 er det mærkeligste år, vi længe har ha . Mange ng bliver aflyst eller 
slet ikke arrangeret. Sogneforeningen tør heller ikke arrangere noget, da vi ikke 
må mødes i større grupper -og med den opbakning der er i vores by, så kom-
mer vi hur gt over forsamlings forbuddet.  
 

Vi har glædet os l juletræet skulle op på torvet og stjernerne i lygtepælene, 
for så er noget da, som det plejer. De fine juletræer, der kom på blomsterkum-
merne ved indfaldsvejene sidste år, kommer også op -og de får i år følgeskab af 
juletræer rundt om “strygejernet” i bymidten.  

Desværre har vi ikke mulighed for at holde vores sædvanlige juletræstænding i 
år. 
 

Der skal lyde et KÆMPESTORT TAK l alle, som var med l, at vi kunne være en 
af finalisterne i kampen om ”Årets Landsby”. Alt var gjort så fint i byen – og på 
dagen havde vi god opbakning med hejste flag og fællessang ved Erhvervssko-
len. Vi er stolte af 2. pladsen, som vi fik ved at vise Borris frem med alt det go-
de, vi kan. Vi kunne have ha  en fantas sk vinderfest, men hverdagene er der 
flest af, og dem kan vi stadig nyde. Inderst inde betegner vi os selv som ”Årets 
Landsby” hver dag, for #herborvimedvilje 

 

Vi fik i forbindelse med Årets Landsby produceret et 
stort banner l torvet, et stort skilt l gavlen i hallen 
og klistermærker l at sæ e i bilens bagrude med det 
gode budskab #herborvimedvilje  

Bagrude streamers kan stadig erhverves på Erhvervs-
skolen, i Borris Genbrug og i Brugsen for kun 50 kr.  
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I det sidste sogneblad havde vi et par 
konkurrencer. 

Børnekonkurrencen, hvor man skulle teg-
ne et selvportræt, blev vundet af Karla 
Lund Jensen.  

I voksen konkurrencen, hvor man skulle 
gæ e på, hvor mange år Erna har været 
med i sogneforeningen, var der desværre 
ikke nogle der gæ ede rig gt. Hun har 
været med 21 år. 
 

Vi håber meget på, at alt snart bliver nor-
mal, for så skal vi ses igen  (mere end 
bare over et mundbind i Brugsen)  
 

 Borris sogneforening ønsker Jer alle en glædelig jul   
samt et lykkebringende nytår  



12 

For Morten Gjaldbæk-Nielsen var den i 
folkeskolen en dejlig d, hvor grænsen 
mellem det sociale og det indlærende var 
en balanceakt. Han kunne i merne godt 
sidde og drømme sig hjem i værkstedet – 
stedet, hvor han kunne overføre læring l 
prak k på sin egen måde. Trængte han l 
et frirum en dag, kunne der blive ringet l 
far, e er at mor havde sat knægten af, at 
Morten pludselig havde fået mavepine. 
Når han så var blevet placeret i fars ar-
bejdsvogn, kiggede far Peder på ham….. 
”Har du stadig ondt i maven” 😊 Morten 
vidste nemlig, hvor faderen skulle ud at 

arbejde, og det var så spændende at være 
med.  

En af de dage, hvor Morten havde ”ondt i 
maven”, kom han med far Peder l Lyne, 
hvor han skulle trække vandrør l malke-
robo er. Sam dig gik der Alfa Laval-
montører, og deres arbejde så mere 
spændende ud, så Morten hjalp dem. Der 
var dog lige det lille men…. Morten var 
bange for hunde, og på gården var der en 
kæmpe hund, så Morten blev nødt l at 
sidde helt inde i robo en. 

Og Mortens interesse for at skrue, for at 
skabe, for at genopbygge har han ha , 

NÅR SJOV OG NYTTE GÅR HÅND I HÅND 
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siden han smed bleen, som han udtryk-
ker. Han har trasket i hælene på sin far og 
suget l sig af viden og teknisk kunnen, og 
far Peders tålmodighed har da også været 
sat på prøve. E erhånden kunne Morten 
være en hjælp, og de kunne udveksle ide-
er og erfaringer.  

At han også dligt vidste, hvor-
dan man håndterer en traktor, 
kan mor Vibeke fortælle. Hun var 
kørt fast i sneen op l gården, så 
bilen skulle trækkes fri. Proble-
met var, at hun ikke vidste, hvor-
dan traktoren skulle startes, men 
det gjorde Morten, som lige var 
blevet hentet i børnehaven 😊  

Mortens første traktor var en 
plæneklippertraktor, men bare 
at køre rundt på den, var ikke nok. Næh, 
den skulle forsynes med harve, vogn, 
frontlæsser, gyllevogn osv., som han selv 
fabrikerede på værkstedet. 

Så blev han for stor l plæneklippertrak-
tor, så der blev investeret i en minitrak-
tor. Igen skulle der skrues, repareres og 
laves nyt.  

Morten fik dligt lov at køre ”stor trak-
tor”, deres egen gamle John Deere, dog 
var der et lille men – hans ben var for 
korte, så far Peder fabrikerede lige en 
koblingsforlænger 😊 Så kunne Morten 
hjælpe i marken og køre lidt rundt.  

Men det er ikke kun traktorer, der fylder i 
Mortens barndom. Mortens farbror, Thor-

kild, anskaffede sig en crosser, og den har 
Morten sammen med fætrene kørt man-
ge km. på, og der har været fart på. En 
dag kom far Peder hjem fra arbejde, men 
det tog ekstra d for ham at komme ind, 
så Morten gik ud i gårdspladsen. Med 

store øjne så han faderen komme køren-
de ud fra laden på en crosser, ja det var 
ligesom julea en, siger Morten med et 
smil. 

Skulle Morten have et a ræk i værk-
stedshyggen, ja så kunne han sammen 
med kammeraten Morten lige tage en 

me ved computeren med ”Farm simula-
tor” – et computerspil med traktorer, 
maskiner, markarbejde m.m. Lidt bonde-
røve var de vel. 

Folkeskolen blev afløst af 2 år på Frøs-
truphave E erskole, og her var Morten 
også at finde på værkstedet, hvor han 
nåede at bygge 2 traktorer op. Men det 
var ikke kun skruen og værkstedssnak. 
Nej, der var også d l at nyde e erskole-
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livets lyksaligheder, gode kammerater og 
lidt kæresteri.  

De 2 år fløj afsted, og vel hjemme igen 
var der arbejde l ham som markmand 
hos Brdr. Holk. A alen om jobbet havde 
Jørgen Holk og far Peder vist indgået l 
en høs est nogle år forinden. Og i det job 
fik han udlevet sin trang l at køre trak-
tor. Som dreng havde han pløjet med sin 
farfars Massey Ferguson 35 foran en 2-
furet plov. Nu håndterede han en John 
Deere 6195 foran en 8-furet plov, og når 
han kørte gylle, kunne han avancere l 
en John Deere 8345R, men så var det 
også det tunge skyts.  

Hans karrierevej here er var også på 
plads. Året før, da familien var på vej l 
Italien, ringede far Peders telefon. 
”Godaw, det er Bent Gosvig. Ham Mor-
ten – skal han ikke være lærling ved Lind-
vig VVS” Peder kiggede over på Morten, 
der nikkede. Så var den læreplads hjem-
me. 

Midt i august 2018 startede Morten som 
lærling ved Lindvig VVS, og han er over-
bevist om, at han er kommet på den 
re e hylde. Den uddannelse, der før hed 
gas- og vandmester, hedder nu VVS-
energispecialist. Morten nyder den alsi-
dighed, han møder i jobbet, og for ham 
er kontakten med kunderne også en vig-

g del i hverdagen for ikke at nævne 
sammenholdet og den humor, der præ-
ger arbejdspladsen. Når han er udlært i 
2022, vil han meget gerne fortsæ e i 

firmaet, for han synes, at ejerne, Bent og 
Henning, er gode l at give medarbejder-
ne ansvar. Det er dejligt med llid fra ens 
arbejdsgiver, for selv som lærling oplever 
han at få lov l at køre ud alene for at 
udføre arbejde for en kunde. 

På et skoleophold blev han af sin lærer 
spurgt, om ikke han havde lyst l at del-
tage i Skills. Det er en konkurrence, hvor 
unge under erhvervsuddannelse kæmper 
mod andre indenfor samme fag. ”Jow, 
det ku’ der vel ikke ske noget ved”, tænk-
te Morten. 

Men da dagen for konkurrencen nærme-
de sig, begyndte tvivlen dog at nage. Lidt 
konkurrencemenneske er han, men der-
fra og l at dyste i sit fag…. Far Peder 
havde spurgt l, om han ikke skulle øve 
lidt af de discipliner, de skulle op i. Det 
blev så a enen før, hvor Morten og far 
Peder stod i gårdspladsen og bukkede lidt 
rør. De havde hentet en rørbukker hos 
Lindvig VVS, en rørbukker, som Bent op-
rindelig havde købt på en auk on l Pe-
der. Nu var det så næste genera on, der 
tog den i brug, og for en sikkerheds skyld 
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tog Morten rørbukkeren med l Skills næ-
ste dag og brugte den der. 

Da Morten mødte op l Skills, fik han 
sammen med de øvrige deltagere udleve-
ret en plantegning, og i løbet af 2½ dag 
skulle de så udføre projektet. De havde 
adgang l et lager af forskellige rør, og på 
pointlisten kunne de så se, hvilke discipli-
ner indenfor vand, gulvvarme, radiator og 
gas der gav flest point. Og bevidst satset 
valgte Morten de mest pointgivende.  

Rør skulle bukkes ens, og tolerancen var -/
+ 2 mm. Rørops llingen skulle være i va-
ter både lodret og vandret og parallel 
med røret ved siden af. Fredag kl. 10 var 
det slut, og der skulle vurderes af dom-
merne. Til selve præmieoverrækkelsen 
mødte far Peder og mester Bent Gosvig 
op, og den dag kom der noget pænt ud af 
Bents’ mund. Han roste nemlig Mortens 
værk😊 

Det gik, som Morten beskedent udtrykker. 
Han blev nr. 1 og er dermed kvalificeret l 
regionsmesterskaberne. De og DM er så 
aflyst i år pga. Corona. Om Morten s ller 
op næste år, ved han ikke. Det er nok ikke 
helt ham. Han vil hellere være på værkste-
det hjemme på Hjoptarpvej med hænder-
ne dybt begravet i gamle traktorer, cros-
sere og biler. Der investeres somme der i 
noget ”nyt” gammelt mekanik, som så 
skilles ad, genopbygges og måske sælges. 
Mange af hans kammerater dukker også 
op, og så er der dømt værkstedssnak. Fle-
re af dem er også nørder indenfor meka-

nik, og med så mange på et sted kan de 
fleste tekniske udfordringer løses. 

Sidste investering er en John Deere 2140 
SG2 med rundt førerhus fra 1982. Og det 
er ikke en hvilken som helst traktor. Mor-
tens bedstefar har ha  en sådan, så da 
han viste den frem for ham, var han fyr og 
flamme, men også berørt af knægtens 
investering. Så helt tosset er det nok ikke, 
mener Morten. 

En lørdag formiddag i e eråret skulle der 
plantes træer på Hjoptarpvej 3. Frem for 
at bruge en spade kunne det vel gøres på 
en smartere måde. Peder skaffede et stort 
bor, som blev forsynet med en skærepla-
de nederst. Ja, og så blev boret monteret 
på en hydraulikmotor, som roterer, og så 
med ballast, så boret kunne arbejde 
bedst. Igen et far-søn projekt lavet for 
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sjov, men med stor ny eværdi.  

For at det hele ikke skal gå op i skruen og 
sorte negle, spiller Morten fodbold på 
serie 6 i Borris. Kæresteriet fra e ersko-
len har han også holdt vedlige, så Nanna 
skal der også være d l. 

At have sit værksted i gåafstand fra væ-

relset er guld værd. At have sparring med 
sin far er nu heller ikke så tosset. At sidde 
ved a ensmaden sammen med familien 

l opsamling af dagens gøremål er værdi-
fuld. I Borris er jeg født, der har jeg hjem-
me, slu er Borris-drengen Morten 

Lili Kristensen 
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Der er 
godt nok 
sket me-
get, siden 
jeg gik ud 
af Borris 
Skole for 
e erhån-
den 10 år 
siden.  

 
E er 6. 
klasse på 
Borris Sko-

le fortsa e jeg på Kirkeskolen i Skjern 
sammen med mine øvrige klassekam-
merater. Det var en stor omvæltning, 
men også en spændende d, hvor jeg 
mødte en masse nye mennesker og 
fik dannet en masse 
nye venskaber.  
E er 8. klasse tog en 
del af årgangen på 
e erskole. Selv var 
jeg meget i tvivl om 
jeg skulle tage på 
e erskole. På den 
ene side lød det me-
get ltalende, men på 
den anden side var 
jeg også rig g glad for 
at gå på Kirkeskolen, 

hvorfor jeg valgte at blive og tage 9. 
klasse med - Ved nærmere e ertanke 
er det en beslutning, som jeg for-
mentlig ville gøre om i dag.  
 
Da jeg var færdig med 9. klasse, fort-
sa e jeg skolegangen på gymnasiet i 
Tarm. Her gik jeg på den samfundsvi-
denskabelige linje. Det var en lærerig 

d, som ligeledes bød på en masse 
nye venner, bekendtskaber og festlige 
stunder. Det var i denne d, at jeg 
mødte min kæreste Emilie, som jeg 
bor sammen med den dag i dag.  
 
Jeg dimi erede fra gymnasiet i 2016, 
hvore er jeg havde behov for pause 
fra skolegangen. Desuden var jeg hel-
ler ikke klar over, hvilken vej jeg ville 
e erfølgende, hvorfor jeg beslu ede 

10 år e er 
 

Af Anders Skovkær Poulsen 
søn af Charlo e og Allan Poulsen 
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mig for at tage et sab-
batår. Den første del af 
mit sabbatår brugte jeg 
på at tage lastbilkøre-
kort, og jeg fortsa e 
sam dig som tjener på 
Restaurant Pakhuset, 
hvor jeg også havde 
suppleret su’en i mine 
gymnasieår.  
E erfølgende fik jeg job 
som pædagog/
lærervikar på Skjern-
åskolen. Det var et virkelig fedt job, 
som jeg var rig g glad for, og som 
sam dig modnede mig rig g meget 
som person. Det ville jeg absolut ikke 
have været foruden.  
 
I slutningen af mit sabbatår tog jeg på 
en 6-ugers rejse l USA med Jeppe, 
Kris an og Henrik, tre af mine venner 
fra henholdsvis Kirkeskolen og gymna-
sie den. Vi startede med en uge i 
New York, hvore er vi tog l Los An-
geles, hvor vi havde lejet en bil. Her 
kørte vi rundt i 5 uger og oplevede 
alle de tradi onelle seværdigheder så 
som Grand Canyon, Horseshoe Bend, 
Las Vegas og San Francisco kombine-
ret med nogle mere sporty oplevelser 
så som river ra ing, basketball og 
nogle af os prøvede også skydiving. 
Det var en kæmpe oplevelse, og en 
tur vi aldrig vil glemme. 

 

Da jeg kom hjem fra USA, indledte jeg 
jagten på en lejlighed i Aarhus. Vi var 

4 drenge, som ville bo sammen, så det 
var udfordrende at finde en lejlighed, 
men det lykkedes l sidst. I sommeren 
2017 pakkede vi lastbilen og fly ede 
dere er l Aarhus. E erfølgende er 
jeg fly et sammen med min kæreste 
Emilie.   

 

I løbet af mit sabbatår havde jeg desu-
den søgt ind på økonomistudiet på 
Aarhus universitet, og jeg var så hel-
dig at komme ind allerede fra august 
samme år. Det var utrolig spændende 
at starte på universitet, men sam dig 
også en stor omvæltning i forhold l 
almindelig klasseundervisning, som 
jeg var vant l fra før. Da jeg startede 
på økonomi, var jeg stadig lidt i tvivl 
om, hvad studiet skulle føre l e er-
følgende. E erhånden som studiet 
skred frem, kom jeg mere og mere i 
tvivl, om det nu var det rig ge for 
mig, hvorfor jeg også endte med at 
droppe ud af studiet.  
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Økonomistudiet 
havde vækket en 
interesse for inve-
stering, finansie-
ring og generelt 
forståelse inden-
for økonomi, men 
ikke i så tung grad 
som på økonomi-
studiet. Derfor 
søgte jeg ind på 
erhvervsakademi-
et for at studere 
finansøkonom. 
Erhvervsakademi-
et adskiller sig fra 
universitetet ved, 
at det er klasseun-
dervisning, som 
man kender det 
fra folkeskolen og 
ungdomsuddan-
nelserne, kombi-
neret med et prak kophold. Jeg har været så heldig at få en prak kplads i Dan-
ske Bank fra januar 2021. Det har desuden også udløst et job som studenter-
medhjælper i banken, hvorved jeg supplerer su’en, og det er forhåbentlig også 
stedet, hvor jeg begynder som trainee, når jeg er færdig med at studere l 
sommer.  

 

Foruden at arbejde i banken bruger jeg meget af min fri d på fodbold. Jeg har 
al d gået meget op i fodbold og spiller det stadig den dag i dag. Da jeg var yng-
re, spillede jeg i Borris, men e erhånden som flere fik andre interesser, gik hol-
det i opløsning, og jeg begyndte here er at spille i Skjern. Det har jeg gjort helt 
ind l at jeg fly ede l Aarhus. I Aarhus spiller jeg på et eksilvestjyde hold kal-
det ST 8000, Skjern-Tarm 8000, hvor vi netop er rykket op i serie 3.  

 

Med venlig hilsen Anders Skovkær Poulsen  
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Formand: 
Jonas Houmann 
Mail: jhoumann55@gmail.com 
Telefon: 20 37 77 34 
 
Næs ormand: 
Jørgen Laursen 
Mail: borrisdoktor@dadlnet.dk 
 
Kasserer: 
Birtha Hindsig 
 

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

 

 

 

”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 generalfor-
samling.  
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 
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Når jeg tænker lbage på de sidste 10 
år, synes jeg, at de er gået virkelig 
hur gt. Jeg føler ikke, at det allerede 
er 10 år siden, jeg gik ud af Borris Sko-
le, og det er jo nok et godt tegn.  
 

E er Borris Skole kom jeg, ligesom 
alle de andre, på Kirkeskolen. Her gik 
jeg i 7., 8. og 9. klasse. Jeg mindes det 
som 3 gode år, hvor man mødte en 
masse nye mennesker. I slutningen af 
9. klasse fik jeg arbejde i Super Brug-
sen i Skjern i deres bager/cafe afde-

ling. Her arbejdede jeg, ind l jeg blev 
18 år. 
 

E er Kirkeskolen valgte jeg at tage 3 
år på Vestjysk Gymnasium Tarm. Her 
havde jeg den samfundsfaglige linje. 
Selve gymnasie den var okay. Jeg 
havde nogle spændende fag, men på 
trods af det, var det 3 hårde år, og jeg 
skulle l der kæmpe mig igennem 
det. Det var derfor en befrielse at få 
hue på i juni 2016. I slutningen af 1.g 
begyndte jeg at snakke en del med en 
dreng ved navn Simon Thomsen, der 
gik i 3.g. Han arbejdede også i Super 
Brugsen i Skjern og kommer fra 
Skjern. Simon og jeg blev kærester, og 
vi er stadig sammen den dag i dag. Da 
Simon var færdig på gymnasiet, star-
tede han i værnepligten i Holstebro 
e er et halvt års sabbatår. E er vær-
nepligten fortsa e han i forsvaret. 
Simon har hjulpet mig l at finde tro-
en på mig selv og l at hvile i mig selv. 
Jeg har al d været en s lle pige, og 
været bange for at gøre noget forkert, 
men med ham ved jeg, at det hele 
nok skal gå, hvor kliche det end lyder. 
 

E er jeg blev student i 2016, havde 
jeg brug for et sabbatår. Der skulle 

10 år e er 
 

Af Catja Fonnesbæk Thomsen 

Da er af Gi e Fonnesbæk Mortensen og Poul Chris an Pedersen 
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samles nogle penge sammen, sådan 
at jeg selv kunne betale frem dig stu-
die og voksenlivet generelt. Sabbat-
året skulle også bruges l at finde ud 
af, hvad jeg egentlig ville med livet, 
og særligt hvilken uddannelse jeg ville 
tage. Der er så mange muligheder, og 
det var svært at vide, hvad man ville 
lave resten af livet i en alder af 19 år. 
Det kom dog ikke let l mig at finde 
et arbejde, og jeg kunne ikke finde 
noget lige med det samme. Jeg fandt 
mig først et barnepigejob, men det 
var ikke så mange mer, som jeg hav-
de håbet. Det var først i maj 2017, at 
jeg fik fuld dsarbejde på Velux i 
Skjern, og det var nok med hjælp fra 
min mor. Hun arbejder nemlig i en 
anden afdeling end den, jeg kom i. 
Ser jeg lbage på den d, var mo va-

onen for at finde et arbejde nok hel-
ler ikke så stor. Simon skulle udsen-
des l Afghanistan i 6 måneder fra 
e eråret 2016, så det var primært 
der, mine tanker var. Da jeg så fik ar-
bejde på Velux, kørte det hele igen. 
På Velux arbejdede jeg på L1 a orte-
riet og fik ansvaret for, at deres CNC-
maskine kørte samt montering af 
sideskinner og topprofiler l de for-
skellige typer gardiner, der bliver pro-
duceret på Velux. Jeg arbejdede på 
Velux ind l januar 2018. Dog har jeg 
været ferieafløser på Velux hver som-
merferie siden. 
 

I mellem den fik jeg søgt ind på VIA’s 
socialrådgiveruddannelse i Holstebro. 
Her blev jeg optaget med start febru-

ar 2018.  Jeg var l at starte med ikke 
sikker på, om det ville være en ud-
dannelse for mig, men jeg har al d 
villet arbejde med og hjælpe menne-
sker, og det har heldigvis vist sig at 
blive en uddannelse, jeg er rig g glad 
for. E er min prak kperiode på ud-
dannelsen i Holstebro Kommunes 
sygedagpengeafdeling fik jeg lbudt 
studiejob, hvor jeg så arbejder ved 
siden af studiet. Jeg er virkelig glad 
for at få den mulighed og ved, at det 
kun styrker mig, l når jeg er færdig-
uddannet. Jeg bliver færdiguddannet 
socialrådgiver juni 2021, og håber på 
at kunne finde arbejde i Holstebro. 
 

Simon og jeg fly ede sammen i en 
lejlighed i Holstebro i påsken 2017. 
Med Simons arbejde i forsvaret på 
Holstebro kaserne, og mine planer 
om at søge ind på uddannelse i Hol-
stebro, gav det god mening at bo-
sæ e sig her. De e har vist sig at væ-
re det helt rig ge valg, da vi er blevet 
så glade for at bo i denne by. Så glade 
at vi i juli 2020 skrev under på en 
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købsa ale l et rækkehus med over-
tagelse oktober 2020.  
 

I påsken 2019 tog Simon og jeg en 
spontan tur l New York. Det var før-
ste gang, jeg havde fløjet så langt. Jeg 
har kun været på sommerferier og 
studieture i Europa. Simon og jeg hav-
de planlagt 8 overnatninger i denne 
storby. Vores første dag i New York 
tager vi op i Empire State Building. 
Simon vælger her at fri l mig, og vi 
bliver altså forlovet. Det var en fanta-
s sk tur, og den har givet mig lyst l 
at se så meget mere af USA og bare 
generelt resten af verden. Det håber 
jeg, at vi snart kan få lov l, når der 
en gang bliver styr på corona pande-
mien.  
 

2020 har for mange nok været et 

træls år, men der er ikke noget, der er 
så skidt, at det ikke er godt for noget. 
For udover huskøb, blev Simon og jeg 
gi  d. 8. august 2020 i Borris Kirke. 
Det var en dejlig dag, og vi var heldige 
med, at det var i den periode, hvor vi 
må e samles flere. Vi mærkede der-
for ikke på den måde l covid-19, ud-
over i kirken, hvor der maksimalt 
må e være 120 personer. Vi havde 
e er kirken recep on i Borris Hallen, 
og e erfølgende blev festen holdt i 
Spjald Kulturhus. Jeg synes, frem den 
ser lys ud, jeg glæder mig l at se, 
hvad den bringer, og jeg føler, jeg er 
virkelig heldig med at have fundet 
manden i mit liv i så ung en alder.  
 

Lige nu bliver fri den brugt på enten 
at besøge min familie, Simons familie 
i Skjern, eller besøge venner, der nu 
er spredt lidt rundt over det hele. 
Herudover går jeg ture og træner og-
så en del i fitness enten alene eller 
sammen med Simon. Så selvom jeg 
startede med at sige, at jeg ikke følte, 
der er gået 10 år, er der alligevel sket 
en hel del, siden jeg gik ud af Borris 
Skole i 6. klasse.  
 

De bedste hilsner Catja Fonnesbæk 
Thomsen. 
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Hvordan kommer jeg forbi den mod-
stander, jeg står overfor i en hånd-
boldkamp, når nu vedkommende er 
meget større end mig, helt sikkert er 
mere trænet i styrke og ved, jeg ikke 
har lykkedes med at score dligere? 
 

Hvordan kommer en lille forening, 
som vi er i Borris forbi den corona-
epidemi, der står på stregen, hvor vi 
skal passere for at score mål, opret-
holde den gode klub med glæde, mo-

va on, super spillere, en velforbe-
redt trænerstab og lækre hjemme-
stævner med hallens hjemmebagte 
pølsehorn? 
 

Og hvorfor overhovedet sammenligne 
en håndbold-finte med en corona-
epidemi, kan man med re e spørge? 
  

Vi skal forbi den corona, der står på 
stregen med paraderne fremme.  
Løsninger for afvikling af en anderle-
des sæsonopstart, nye metoder at 
færdes i hallen på, fokus på tryghed 
for alle og opretholdelse af mo va o-
nen i alle aldre  - de e er blot nogle af 
de vilkår, vi alle har må et sande og 
forholde os l i en ny d.  
  

Svaret på, hvordan vi bevarer den go-
de kultur i hallen er sammenhold, 
kommunika on og opbakning trods 
en anderledes d.  
 
 

Bestyrelsen har lagt sig i selen for at 
skabe sikre rammer for afvikling af de 

lladte ak viteter med håndbolden 
forrest. 
 

Vi er dybt a ængige af, at vi opret-
holder gejsten i spillertrupperne på 
alle niveauer.  
 

Vores by og sogn er a ængige af, at 
vi har ak vitet, og det må vi aldrig gå 
på kompromis med.  
 

Ja - det le este var at lukke ned, l vi 
igen kunne mødes under vanlige vil-
kår, men intet er som det plejer, og vi 
SKAL forbi og score mål, selvom mod-
standeren er stærk!  
 
Når der er hjemmestævner, vil I al d 
møde en vært eller vær nde, der 
guider enhver, så vi alle kan færdes 
trygt i hallen og overholde det anvi-
ste.  
 

Sprit bliver anvendt i fli g s l, og vi 
skal gøre vores l, at vi ikke tørrer 
smilet og glæden, vi ser på alle vores 
hold, væk 
  
Vi ønsker jer alle en rig g god kamp 
med alt det nye.  
Tak for al jeres opbakning l håndbol-
den i Borris. 
 

 På bestyrelsens vegne  
Lone Fjeldsted 

Hvordan skal vi score den? 
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Crea Lundsgaard 
Åben gårdbutik Lindvigvej 1, Borris 

 
Al d stort udvalg i blomster og gavear kler. 

Bes llinger modtages gerne på  
dekora oner, krukker, sammenplantninger, 

samt begravelsesbinderi og -buke er. 
Husk vi laver også delikatessekurve og vingaver l private og firmabrug. 

Åbnings der: 
Torsdag og fredag kl. 10 - 17 
Lørdag kl. 10 - 12 
Tlf. 2273 6402 er åben for bes lling 
alle ugens dage. 
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I år har Coronaen ligesom på alt muligt andet også sat sit præg på gymnas kken 
i Borris. Kort før den planlagte opstart i uge 39, må e vi desværre tage beslut-
ning om at udskyde opstarten, fordi antallet af smi ede pludselig steg kra igt 
og skabte usikkerhed om, hvorvidt vi kunne skabe sikre og trygge rammer for 
gymnasterne. 
 

Opstarten blev udskudt l uge 44, og i skrivende stund har vi nu været i gang i 
to uger. Coronaen er her stadig, og den fra uge 39 l nu er blevet brugt på at 
forberede opstarten endnu bedre. Takket være et godt samarbejde med hallen 
og de øvrige udvalg, har vi nu fået skabt ens retningslinjer for, hvordan vi skal 
bruge hallen og færdes sikkert i den, så vi forhåbentlig kan holde smi en fra 
døren. 
 

En konsekvens af den nuværende situa on er bl.a., at vi er nødt l at spri e alle 
redskaber af mellem holdene, og for at give vores fantas ske trænere mest mu-
lig d l at koncentrere sig om gymnas kken, har vi fået stor hjælp fra forældre 
og andre gode Borris borgere, som rykker ind e er hvert hold og tager sig af 
afspritningen. Vi er meget taknemmelige for al den hjælp, vi får og vil gerne sige 
mange tak l alle jer, som s ller op på vores ”spri erhold”. 
 

Selve gymnas ktræningen er naturligvis også påvirket af regler om afstand og 
afspritning af hænder, men alle er meget opsa e på at få det l at fungere, så vi 
kan fortsæ e med at fylde hallen med glade gymnaster hver rsdag resten af 
sæsonen. 
 

Tradi onen tro afslu er vi sæsonen med en gymnas kopvisning lørdag d. 6. 
marts 2021. Vi håber, ngene ser meget bedre ud l den d, så vi kan få lov at 
invitere jer alle sammen ind for at se, hvad gymnasterne har arbejdet med i lø-
bet af vinteren. 
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Borris - Årets Landsby 2020...næsten 
 

"Lige ved og næsten slår ingen mand af hesten!" Men, det var fak sk meget 
tæt på guldet, for vi var i hård konkurrence med Haastrup fra Fyn, som endte 
som de heldige vindere, og dermed både med æren og hovedpræmien på 
50.000 kr. Det er dog ingen skam at tabe l nogen, som har gjort det en snert 
bedre end os, for vi havde virkelig gjort det godt i Borris. 
 

Det hele startede fak sk lidt hovedkulds, da vores ansøgning skulle skrives og 
indsendes indenfor bare 5 dage. Det gav tryk på kedlerne, og heldigvis var der 
mange, som kunne bidrage med input l ansøgningen. Det lykkedes derfor at 
sende ansøgningen søndag a en den 9. august, hvor der var deadline mandag 
morgen kl. 9.00. Så vi var jo i god d 😊 .  
 

Temaet i år var oplagt for Borris - "Hvordan kommer landsbyernes fællesskaber 
gennem en krise?". Her havde vi jo rig g meget at bere e om, da vi i Borris 
havde gennemført en stribe af forskellige ak viteter, og byen havde i høj grad 



29 

dannet ring om de ældre og fokuseret på at skabe oplevelser for børnene. 
Allerede rsdag formiddag den 11. august blev jeg kontaktet af Landdistrikter-
nes Fællesråd, som kunne overrække den glædelig nyhed, at vi var kommet i 
finalen med 2 andre landsbyer - Haastrup på Fyn og Bjergsted på Sjælland. Det 
var jo en fantas sk nyhed, men desværre må e jeg først fortælle om det fre-
dag morgen den 14. august, hvor der blev udsendt en officiel pressemeddelelse 
om finaledeltagerne. Det blev en skøn dag, for jeg havde fak sk også fødsels-
dag den dag. 
 

Og så kan det nok være, at vi fik travlt i Borris, for det blev meddelt os, at Be-
dømmelseskomitéen ville komme på besøg den 11. september kl. 13.00. Vi ville 
få 3 mer l rådighed, og indenfor de e dsrum skulle vi også sørge for en fro-
kost l Komitéen. Vi dannede derfor en styregruppe bestående af Jes Nissen, 
Heidi W. Gammelmark, Lisbeth Bjerre, Inger Bech Sørensen og undertegnede. 
Inger må e desværre hjælpe lidt på sidelinjen på grund af sine kræ behandlin-
ger, men hun kunne heldigvis bidrage med en masse gode input og råd. 
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Vi fik a oldt 3-4 møder 
undervejs, fik fordelt en 
masse opgaver, og så 
gik vi ellers i gang med 
at planlægge og produ-
cere. Heldigvis var det 
ikke noget problem, for 
alle dem vi spurgte om 
hjælp og deltagelse, var 
klar med det samme. 
Sådan er det bare al d i 
Borris, og det gør det 
altså noget nemmere at 
arrangere et så stort 
event, når der er fuld 
opbakning. Da vi nåede 

l uge 37, kunne vi mel-
de alt og alle klar. 
 

På selve dagen var det 
en fornøjelse at køre 
igennem Borris. Folk 
havde fejet, skrubbet og 
renset. Grøn Bande hav-

de givet midtbyen en stor overhaling, og der var flag ved indfaldsveje og i man-
ge private haver. Vi havde opdelt programmet i 2 halvdele á 1½ me hver. Den 
første halvdel var en præsenta on i Mul salen, hvor vi kunne gennemgå de 
mange ak viteter, ltag og events, som vi havde søsat i Corona- den, og som 
vi havde præsenteret i ansøgningen. Here er blev Komitéen kørt i store sorte 
VIP-biler på besøg hos Børnehuset, Åstedparken, Borris Genbrug og EV-
shoppen, hvor der var arrangeret rundvisning, sang, informa oner og små præ-
senta oner og anekdoter. Det var presset dsmæssigt, men det fungerede per-
fekt. Lidt forsinket, men i højt humør ankom vi l sidst l EV-shoppen ved Er-
hvervsskolen Vestjylland, og her blev der afslu et med manér - kaffe, kage, 
fællessang, digtoplæsning og tale. Alt i alt havde vi i Borris gjort alt det, vi kun-
ne, og vi havde en super god mavefornemmelse. 
 

Men, som alle jo ved, rakte det altså ikke hele vejen. Tirsdag e ermiddag den 
15. september blev jeg ringet op af Grethe fra Landdistrikternes Fællesråd, som 



31 

kunne meddele os, at vi var blevet en stærk nummer 2 i et tæt opløb med Haa-
strup. Det var lidt af en dukkert, men jeg blev da siddende på hesten. For, når 
alt kommer l alt, så fik vi 25.000 kr. i andenpræmie, som vi skal have brugt på 
et event ved lejlighed. Derudover skal vi holde fast i og fortsæ e med alt det 
gode, som vi gør i Borris. Vi har et fantas sk sammenhold og fællesskab. Vi er 
en bande af ildsjæle. Vi hjælper og stø er hinanden. Så vi kan stadig med op-
rejst pande og stolthed nyde andenpladsen og fortsæ e med at sige 
#herborvimedvilje. 
 

Tusind tak l alle dem, som på den ene eller anden måde har hjulpet med at 
planlægge, forberede og gennemføre besøget af Bedømmelseskomitéen. Uden 
indsatsen fra så mange mennesker, var det aldrig lykkedes at komme så langt.  

Sidst, men ikke mindst, har vi beslu et at give os selv tlen ”Årets Dejligste 
Landsby 2020”, for det er vi helt sikkert. 
 

Mange hilsner - Jes Nissen, Heidi W. Gammelmark, Lisbeth Bjerre, Inger Bech 
Sørensen og Lars Rahbæk 
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torsdag kl. 13.00 - 17.00 
fredag   kl. 13.00 - 17.00 
lørdag   kl. 09.30 - 12.30 

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

Åbnings der 

Borris Genbrug 
Storegade 15 
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Borris IF 

 
E erårssæsonen er e erhånden afslu et. Et e erår der på mange punkter har kunnet 
gennemføres forholdsvis ”normalt” trods et meget anderledes 2020. 
Det gælder både på egne hold, men også på sammenlægningshold i BFH.  
I år kan vi igen lbyde indendørs fodbold, endda i lidt udvidede rammer. Derfor bliver 
der i de e e erår/vinter lbudt fodbold for U8 + U 9 & U10 torsdage fra kl. 15.00-16.00 
samt fodbold for U11 + U12 & U13 torsdage fra 16.16-17.30. 
Som vi plejer, vil der igen i år være fodbold for seniorer, og som noget nyt prøver vi 
også indendørs fodbold for den aldersgruppe, der er en tand ældre, 40 år og ope er. 
Det foregår torsdag a en. 
Skulle der være spørgsmål i . indendørs fodbold, så kontakt da Anders Buhl, 22 93 24 
25. 
Vi i BIF er yderst opmærksomme på diverse restrik oner, der skal implementeres i 
holdsport, og vi følger det tæt. 
Vi vil gerne sige en stor tak l de engagerede trænere og hjælpere, der har hjulpet os i 
e eråret. Vi forventer at starte op l foråret med opstart i marts/april. Nærmere info 
følger.  

Det var alt for de e nummer. 

Vi ses, når foråret melder sin ankomst. 

Med venlig hilsen bestyrelsen 
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”Det er helt fantas sk at komme ud med kan nevognen” 

Det rullende soldaterhjem er kendt under betegnelsen KUF-vognen. Når den 
kommer kørende, virker det som våbenhvile og en lille oase midt i skydelejren.  

 

”Det er helt fantas sk at komme ud med kan-
nevognen”. Sådan lyder ordene fra Kirsten 

Nørremark Jensen, der er leder af KFUM’s 
Soldaterhjem i Borris. Kan nevognen er ét af 
de helt store ak ver for soldaterhjemmet, og 
1-2 gange dagligt kører det rullende soldater-
hjem rundt mellem de 50 skydebaner i områ-
det.  

Hvis man var flue på væggen, ville man kunne 
høre udtryk som disse: Jeg køber også lige en 
monster (energidrik, red.). Har du en skralde-
spand? Det er utroligt, så meget man kan 

sæ e pris på et hvidt brød og en pølse. Jeg skal lige have en pose vingummi l 
at klare e ermiddagen. På en café ville der være dæmpet baggrundsmusik, 
men her er der fuglefløjt og ind imellem et kæmpe brag.  

Stor betydning 

Når man spørger soldaterne om, hvilken betydning kan nevognen har, lyder et 
par bud således: ”Det er dagens højdepunkt. Det giver ekstra energi l resten 
af dagen”. En stor AGF-fan mener, at ”det er ligesom når AGF vinder bronze 
e er mere end 20 år uden medaljer”. Hvis øjne kan smile, så var der et smil i 
hans øjne, da disse ord faldt. Soldaterhjemslederen Kirsten fortæller med et 
smil: "Engang var der én, der råbte: Nu kommer Jesus. Jeg svarede lbage, at 
det kun var hans ydmyge tjener”. 

En af de lidt mere erfarne soldater havde hørt samtalen, og sagde i en mere 
alvorlig tone: ”Hvor er det godt, at I er her". Det giver en pause fra den dybe 
koncentra on, soldaterne har på skydebaner eller i deres øvrige arbejde. Man 
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kan sænke skuldrene og slappe af. ”Man 
føler sig lidt mere hjemme, når KUF-
vognen kommer”, fortæller en sergent-
elev.  

Styrker rela onen 

KFUM’s Soldatermission er en folkekirkelig 
organisa on, der har l formål at dele 
evangeliet i ord og handling med soldater-
ne. Når man møder kan nevognen på 
Borris hede, virker det mere som handling 
end ord. Der skal også ske en del handlin-
ger, før kan nevognen er ladt med varme 
pølser, chokolade, slik, chips, kage, soda-

vand, kaffe og varm kakao. Kalorier i alle afskygninger, der bliver brugt i løbet 
af soldaternes arbejdsdag. Men ord og handlinger følger al d hinanden på 
KFUM’s Soldaterhjem og ved KUF-vognen. Soldaterne kender KFUM og solda-
terhjemskonceptet. Hver a en inviteres l a ensang og ord l e ertanke, før 
hænderne foldes i Soldatens Bøn eller Fadervor. Soldaterne ved godt, hvad 
soldaterhjemmet og soldaterhjemmets medarbejdere står for.  

Et møde ved kan nevognen er o e med l at styrke den rela on, der fører l 
samtaler om mere end vind og vejr. Ord og handling er i vekselvirkning mellem 
soldaterhjemmets medarbejdere og soldater – uanset om det er på soldater-
hjemmet eller ved KUF-vognen.  

SALGSVARER 
 

SALGSVARER SALGSVARER 
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Dalager Marked 
Sidst jeg skrev i sognebladet havde Dalager Marked lige modtaget en regning 
på leje af div. materiel, som vi ikke fik leveret på grund af, at markedet ikke 
blev a oldt. Regningen lød på ca. 36000 kr.!  

Jeg har i samarbejde med Lili Kristensen og Steen Stensgård været ved at søge 
om penge fra hjælpepakken, som man kan søge penge fra som forening. Vi har 
søgt om ca. 40.000 kr., som er det beløb, vi ca. har ha  udgi er for. Vi satser 
på, at vi får lskud fra hjælpepakken, men det er lidt sejt med proceduren. 

Vi håber selvfølgelig, at vi får mulighed for at Dalager Marked i 2021, men som 
det der ud lige nu, kan man jo godt have sin tvivl. 

Men, hvis vi får lov, har vi styr på al underholdning og Herning Tivolipark 😊  

Vi håber, at alle vore trofaste medhjælpere er klar, hvis …. 

Ses vi ikke før, ses vi l Dalager Marked sidste weekend i maj 2021.    

Mange julehilsner fra Dalager Marked 

Jørn Vendelbo 

Åbningstider 
 

mandag: lukket 
ti: 8.30 - 17.00 
on: 8.30 - 17.00 
to: 8.30 - 18.00 
fr: 8.30 - 17.00 
lø: 8.30 - 12.00 

Lukket mellem jul og nytår 
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Nye boliger i Borris? 
 
I et indlæg i ”Borris Sogn” på facebook lægger Lindvig Ejendomme op l at gen-
tænke mulighederne i byggeområdet på Ahlervej/Skolevænget, som oprinde-
ligt var opdelt i 3 grunde. Jeg har derfor besøgt Henning for at få en nærmere 
uddybning af planerne. 
 
Henning fortæller, at e er at en grund var blevet solgt og bebygget, gik det he-
le lidt i stå, og det gav anledning l at åbne op for andre muligheder, fx at dele 
det resterende område op i 4 grunde på ca. 400-500 m2 med huse på 120m2 + 
depotrum/carport.  
 
3 af grundene vil få glæde af udsigten over engene mod Skjern Å, mens det er-
de får en god stor plads orienteret mod Ahlervej. 
 
Lindvig Ejendomme bygger husene, som så enten kan købes eller lejes, og der 
vil være mulighed for at få indflydelse på indretning osv. Vil man hellere købe 
en grund og selv bygge, er det også en mulighed. 
 

Forslaget henvender sig 
selvfølgelig l alle, men en 
målgruppe kunne fx være 
folk lidt op i alderen, der 
gerne vil blive i Borris, men 
som føler, det er på de at 
fly e fra et større familie-
hus l noget lidt mindre, 
måske på lejebasis. 
 
En sidegevinst kunne så 
måske være, at de lidt stør-
re frafly ede huse kunne 
trække yngre børnefamilier 

l Borris med de fordele, 
der ligger i det. 
 
Da det hele stadig er på 
projektbasis, er det endnu 
for dligt at sige noget om 
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købe-/lejeudgi er. 
 
Der er ikke så meget l salg eller leje i Borris, så de føler, der burde være belæg 
for ideen, men de vil gerne høre lidt mere fra evt. interesserede, før de går i 
gang. Håbet er at kunne starte byggeperioden l foråret og afslu e hen på 
e eråret. 
 
Henning fortæller, at hele projektet er på idebasis endnu, så alt kan ske, men 
de håber i hvert fald, at det kan blive l noget, så de s kker hermed fingeren i 
jorden for at finde ud af, hvad der er grundlag for at gå i gang med. ”Hvis der er 
noget opbakning l det, så skal vi have det gjort,” siger Henning. 
 
 De er åbne over for alle muligheder, de synes bare, at grunden skal bruges l 
noget, og at den indgang l Borris skal se ordentlig ud. 
 
Hvis ovennævnte kunne have interesse, eller blot give anledning l spørgsmål, 
så tøv ikke med at kontakte Henning (tlf.50 95 31 25) eller Bent (tlf.21 77 31 
77). 

Knud Erik 
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 ÅSTEDPARKENS ÆLDRECENTER 
 

Kære beboere i Borris.  
 

Vi er desværre igen blevet nedlukket pga. Corona. Det betyder, at dørene er 
låst, og der er kun adgang ved forudgående a ale.  
 

Sundhedsfaglige personer har fortsat adgang, og ellers er det begrænset l, at 
hver beboer har valgt 1-2 faste personer, som må komme på besøg på beboe-
rens egen stue. Beboerne er ikke låst inde og kan tage på besøg 😊. Vi opfor-
drer dog l, at de e også er i begrænset omfang og med alle forholdsregler.  
 

Vi har det i skrivende stund godt 😊 Det er selvfølgelig hårdt for beboerne at 
lide det afsavn, som vi ellers er så forvænte med fra frivillige og besøgende fra 
byen.  

Små hilsner på papir, virtuelt eller andre gode ideer, der på afstand kan skabe 
glæde i hverdagen for vore beboere, er mere end velkommen. 
 

Tusind tak l Dalager Marked og folkene bag, som har lånt Åstedparken et telt, 
vi har brugt l a oldelse af besøg helt siden påsken.  

Teltet er nu taget ned og ersta et af vores nybyggede pavillon. Tak l Jørn 
Vendelbo og Bent Jensen for at tage teltet ned igen.  
 

Tak for året, der er gået. Der har trods alt også været mange gode stunder. 
 

  Glædelig Jul og Godt Nytår. 
 

Fødselsdagskalender: 

Anna Christensen    16/1 2021  90 år 

Chris an Smidt   20/1 2021  77 år 

Metha Mortensen   04/2 2021  87 år 

Egon Navnto  Enevoldsen 20/2 2021  84 år 

Ny beboer: 

Anna Christensen 
 

Vi har sagt farvel l: 

Ruth Lauge e Laurid-
sen  

Signe Degnboel Jensen 
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4H har valgt ikke at starte op i år, da 
vi blander elever fra alle klassetrin…  

 

Vi havde 56 lmeldinger i marts, så 
vi havde glædet os l en ny sæson 
med en masse dejlige børn…  

Men Covid 19 sa e desværre en 
stopper for det hele… Vi regner med 
at vende stærkt lbage i 2021…😊 
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Familien 

Kirkesiderne 

Dato Borris kirke Faster kirke Evangelie-
tekst 

29. november 
1. søndag i  

advent 

10.30 16.00 Ma  21,1-9 

6. december 
2. søndag i  

advent 

9.00 
Ebbe Sunesen 

10.30 
Ebbe Sunesen 
Børnekirke og  

samkørsel 

Luk 21,25-36 

13. december 
3. søndag i  

advent 

19.00 10.30 
Børnekirke,  

kirkekaffe, samkørsel 

Ma  11,2-10 

20. december 
4. søndag i  

advent 

10.30 
Børnekirke 

9.00 Joh 1,19-28 

24. december 
Julea en 

14.00 
Hallen 

15.30 
Ak vitetshuset 

Luk 2,1-14 

25. december 
Juledag 

9.00 10.30 
Samkørsel 

Luk 2,1-14 

26. december 
Anden juledag 

Ingen 9.00 
Mar n Jensen 

Ma  23,34-39 

27. december 
Julesøndag 

10.30 Ingen Luk 2,25-40 

31. december 
Nytårsa en 

14.00 
Kirkekaffe 

Ingen   

3. januar 
Helligtrekon-
gers søndag 

10.30 9.00 Ma  2,1-12 

10. januar 
1. søndag e er 

hellig tre  
konger 

9.00 10.30 
Samkørsel,  

Børnekirke, og kirke-
kaffe 

Luk 2,41-52 

Gudstjenesteliste 
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Kirkesiderne 

 

24. januar 
Sidste søndag 
e er hellig tre 

17.00 
Spaghe  

gudstjeneste 

10.30 
Børnekirke og sam-

kørsel 

Ma  17,1-9 

31. januar 
Septuagesima 

9.00 
Torill Kristensen 

Ingen Ma  20,1-16 

7. februar 
Seksagesima 

10.30 
Børnekirke og kir-

9.00 Mark 4,1-20 

14. februar 9.30 14.00 Ma  3,13-17 

21. februar 
1. søndag i  

Ingen 9.00 
Poul Ivan Madsen 

Ma  4,1-11 

28. februar 
2. søndag i  

Fasten 

9.00 10.30 
Samkørsel, børne-
kirke og kirkekaffe 

Ma  15,21-
28 

7. marts 
3. søndag i  

fasten 

10.30 16.30 
Spaghe  

gudstjeneste 

Luk 11,14-28 

Dato Borris kirke Faster kirke Evangelie-

17. januar 
2. søndag e er 

hellig tre konger 

10.30 
Børnekirke og  

kirkekaffe 

9.00 Joh 2,1-11 

 Gudstjenesteliste 

Kollekt er kirkens indsamling 
Indsamling i kirken fra december l februar går l 
Soldatermissionens arbejde med  forkyndelse af det 
kristne budskab og prak sk tjeneste blandt tjenstgø-
rende soldater.  
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Kirkesiderne 

Den forbudte by 

Aldrig alene 
Med coronaens indtog i foråret blev meget luk-
ket ned. Flere må e opleve at være ene, alene 
og måske endda ensomme. For væk var en del 
af ens sociale omgangskreds. Hvad enten det 
så var i foreningsregi, kollegaer man nu mødtes 
med på ne et eller helt almindelige sociale 

rela oner, der blev skåret ned l et minimum.  

Fællesskabet i dets forskellige afskygninger blev sat på standby. Men når vi mø-
des og fejrer julen, så er det fordi fællesskabet med Gud ikke er sat på standby. 
Jesus gav a ald på alt det, han havde i himlen og blev menneske – for at være 
sammen med os (Fil 2,7). Han overvandt afstanden og kom helt tæt på.  

Længe før Jesus bliver født, taler profe-
ten Esajas om ham. Han skriver: Se, 
den unge kvinde skal blive med barn og 
føde en søn, og hun skal give ham nav-
net Immanuel (Es 7:14). Immanuel skal 
hans navn være. Det betyder Gud med 
os.  

Ser vi på Jesus bliver vi mindet om, at vi aldrig er helt alene. Jesus vil være med 
os. Det lød ved vores dåb, at han vil være der alle dage, ind l verdens ende.  

Da Jesus ender sine dage på korset råber han Min Gud, min Gud! Hvorfor har 
du forladt mig? (Ma  27,46). Jesus kender l forladtheden og ensomhedens 
mørke. Fordi han selv er gået ind i forladthedens mørke, kan han også have 
medfølelse med vores skrøbelighed. Han kender l oplevelsen af forladthed og 
ensomhed. Men Jesus tog ensomheden på sig for at vi kan have fællesskab 
med Gud. Jesus blev alene for at vi aldrig skal være helt alene. Derfor kan vi 
også trygt vende os l ham i bøn.  

Vi må komme l ham og søge fællesskabet med ham. For det barn, vi fejrer i 
julen, betyder, at vi aldrig er helt alene.  
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Kirkesiderne 

Dansker koloni 

Nytårsa en 
Når vi kommer l den 31. december 2020 kan vi se lbage på et år, de færreste 
af os nok havde forventet. Hvad det nye år 
bringer, ved vi ikke. Men forhåbentlig min-
dre Corona og flere håndtryk og kram. Tradi-

onen tro mødes vi l nytårsgudstjeneste. 
For på denne måde at lægge alt i Guds hæn-
der. Takke ham for året der er gået og bede ham være med i det nye år.  

I år mødes vi i Borris kirke kl. 14 l gudstjeneste og e erfølgende kan vi ønske 
hinanden godt nytår.  

 

 

Menighedsrådsvalg 
I forbindelse med årets valgforsamling blev følgende valgt l menighedsrådet 

Kirsten Lund Gosvig, Arnborgvej 29 

Bri a L. Sunesen, Grønborgvej 8 

Egon Dag Nielsen, Vestergade 9 

Lilli Thingmann Christensen, Tarpbjerg 23 

Tove Agerskov Madsen, Debelmosevej 1 

Mogens Rasmussen, Flodgårdsvej 13  

Som stedfortrædere blev følgende valgt 

 Me e Bøndergaard, Odderskærvej 3  
 Marie Jørgensen, Vestergade 48  
 Berit Sulby, Møllegårdsvej 7  

Vi ønsker dem llykke med valget. 
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Kirkesiderne 

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 forventnin-
gen 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 tek-
sterne. Klaus har lært teksterne uden-
ad, så helt bogstaveligt fremføres tek-
sterne. Mellem de forskellige recita -
oner, vil der være musik og fælles-
sang.  

De Ni Læsninger er den 2. december kl. 19 i Borris kirke.  

 

Interna onal julegudstjeneste – tag din nabo med 
Fredag den 4. december kl. 17 mødes vi i Borris kirke 

l interna onal julegudstjeneste. Det er klassisk dansk 
julegudstjeneste – på engelsk. Juleevangeliet bliver 
læst på forskellige sprog, mens salmesang og prædiken 
er på engelsk. Danske som udenlandske er velkomne. 
Det er en god måde at komme hinanden ved på og øn-
ske glædelig jul. Så tag og inviter din nabo og vær med 

l en helt særlig julefejring.  

E er gudstjenesten vil der være gløgg, æbleskiver, jule-
bag og syng-sammen i Borris hallen.  

Vel mødt.  

Høstoffer 
I forbindelse med årets høstgudstjeneste indkom der 6716 kroner i høstoffer. 
Høstofferet vil blive videresendt l de organisa oner, som pengene er givet l.  



47 

Kirkesiderne 

En anderledes julea en 
Klokkernes kimen og orglets brusen hører for mange af os med l en rig g jule-
fejring. Det skete i de dage og salmesangen er med l at lø e julestemningen. I 
år går vi en anderledes jule d i møde. Coronaen sæ er sine begrænsninger. 
Det gør sig også gældende i kirken.  

Det bliver dog aldrig rig g jul uden at vi kan mø-
des og synge julens salmer og hører julens evan-
gelium. Derfor er julea ens gudstjenester fly et 
fra kirkerummet l hallen i Borris og Ak vitets-
huset i Astrup. Her har vi nemlig mulighed for at 
overholde gældende retningslinjer med afstand, afspritning og rengøring. Og så 
er der plads l os alle – så vi på afstand kan ønske hinanden en glædelig jul.  

Vi ved, at det for mange vil være et savn ikke at kunne komme i kirken netop 
denne dag. Men udfordringerne med pladskapacitet, rengøring og afstand har 
nødvendiggjort denne løsning. Vi vil gøre, hvad vi kan, for at rammen alligevel 
bliver festlig og denne lidt anderledes jul bliver én, vi kan tænke lbage på med 
et smil.  

Vil man gerne opleve kirkens rum og orglets brusen, så der rig mulighed for at 
komme l gudstjeneste i kirken i jule d. Både alle adventssøndagene forud, 
men også den 25., 26., 27. december vil der være gudstjeneste. Og så rundes 
året af med vores tradi onsrige nytårsgudstjeneste i Borris kirke kl. 14.  

Det er for børn 
Der sker meget i kirken. Noget for ældre, noget for yngre. Spaghe gudstjene-
ste er for familier. Gudstjenesten er lre elagt så alle kan være med. Med for-
kyndelse i børnehøjde, familieak viteter, børnevenlige sange. E er gudstjene-
sten er der fællesspisning. Det er gra s og man skal ikke lmelde sig.  

I foråret er der gudstjeneste 

24. januar kl. 17 i Borris og 7. marts kl. 16.30 i Faster 
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Et menighedsrådsmedlems lbageblik 
Så gik den! hvor jeg var en ak v del af menighedsrådsarbejdet. Jeg s llede op 

l menighedsrådsvalget på opfordring af Henning Holk. Han spurgte også fire 
år før, men da afviste jeg at have d l det, men nu spurgte han igen med hen-
visning l, at hele menighedsrådet afgik på grund af kuldsejlede planer om fu-
sion/sammenlægning med Faster.  

Og hvem kan sige nej l en ven, som sam dig er sygdomsramt, men  stadig 
havde omsorg for sit sogn! Resten kan jo siges at være historie, bortset fra at 
da Peter G. i det daværende menighedsråd hørte om mit kandidatur, henvend-
te han sig e er Gudstjeneste en søndag med en fortælling om, at det jo kun 
drejede sig om et par møder om året! Det holdt dog ikke helt s k. Det kan her 
nævnes uden beklagelse fra min side, at jeg var l hele o e møder den første 
uge, et af dem var i Kolding hos Hede Danmark Estate, hvor præsteskoven blev 
sat l salg igennem. Den blev solgt, og vi fandt en dobbelt byggegrund på Busk-
vænget bag Lindvig vvs l ny præstebolig, der blev bygget uden konfirmand-
stue l min store ærgrelse. Huset er godt og solidt, opvarmet med jordvarme, 
med præstekontor, dobbeltgarage og parkeringsmulighed, en god ramme for 
vor kære præstefamilie. 

"Men et er nødvendig" er jo mit egentlige ærinde, Guds ord i kirke og sogn. 
Hvad er en kirke uden kirkegang, hvor Guds kærlighed, velsignelse og trøst mø-
des med os i sognet, som kan lede os l gode og ny ge beslutninger i løbet af 
ugen l gavn for vor næste og os selv. Biblen vi læser fra l Gudstjeneste, er jo 
det fælles fundament ,vi bygger vor opfa else af ret og pligt, re ærdighed og 
næstekærlighed, liv og død på. 

En god brug jeg selv har ha  af kirke/præst i Borris, er for snart  år siden. Der 
blev a oldt "bibelmaraton," hvor deltagerne på et år læste bibelen igennem 
ved selvstudie og samlinger i kirken, en gang hver anden uge, en me først på 
a enen. Ja mange ord, sætninger og vers blev vendt og gransket og det var 
virkelig trosstyrkende at se Guds ord i den store sammenhæng, det var også en 
stor mundfuld, der blev grundlag for en del tænkning og selvransagelse, var 
mit kristensyn nu også i overensstemmelse med biblens/ Guds ord. 

I lbageblikket lyser det enkelte rådsmedlems engagement og indsats op, så 
arbejdet er blevet udført på bedst tænkelig måde, og når man der l lægger de 
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ansa es iver, kompetente og omhyggelige indsats l, har det været livsbe-
kræ ende og et dejligt frivilligt arbejde. Jeg vil slu e med et mindeord om An-
ker Jørgensen, der var med i første periode: Anker sa e vi alle stor pris på, han 
var vidende og omsorgsfuld for brugerne, de ansa e og rådsmedlemmerne. 
Ære være Ankers minde. 

Edvard Rasmussen 

Menighedsrådsarbejde 2016 – 2020 
E er 4 år og 4 måneder som medlem af Borris menighedsråd, takker jeg af for 
denne gang. 

Arbejdet i menighedsrådet har været en meget interessant og lærerig oplevel-
se. Løsning af små og store opgaver er sket i enighed, og vi har lø et opgaverne 
i fællesskab. Jeg vil gerne takke medlemmerne af menighedsrådet samt ikke 
mindst kirkens personale for det gode samarbejde i den forgangne periode. 

Jeg ønsker det nye menighedsråd og de nye medlemmer samt kirkens persona-
le alt mulig held og lykke med arbejdet i de kommende år. 

Per Kjærgaard Kristensen 

Medlem af det afgående Menighedsråd, som Kirkeværge 

Borris Kirke—fugeprojekt 
Udski ning af fuger og omsætning af granitkvadre, på Skibets nordside samt 
udski ning af fuger på Korets nord-, syd og østside er nu færdig. Der mangler 
nu kun nogle indvendige repara oner og kalkningsarbejder i kirken. 
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Babysalmesang 
Lige inden e erårsferien afslu ede vi endnu et hold babysalmesang i Borris 
kirke. Vi har mødtes i alt 8 gange omkring salmesang, dans og bevægelse i fæl-
lesskab. 

Formålet med babysalmesang er dels at videreformidle den del af vores fælles 
kulturarv, som den danske salmeskat udgør, at give mulighed for at skabe en 
rela on l kirken sam dig med, at der dannes netværk og fællesskab med an-
dre mødre/fædre og deres børn.  

Kirkerummets lys, akus k og stemning 
skaber en fantas sk ramme for babysal-
mesangen, og det er skønt at opleve, 
hvordan vi alle, både voksne og børn, me-
re og mere frimodigt indtager rummet, 
e erhånden som babysalmesangen skri-
der frem. 

Nogle af de medvirkende mødre sæ er 
her nogle ord på, hvordan de oplever det 
at gå l babysalmesang. 

• ”Jeg oplever, at kirkerummet skaber 
rammen for en særlig tosomhed mellem 
mor og barn. Her er rum l, at jeg bare 
kan være l stede og være nærværende 
med mit barn”. 

• ”Salmernes melodier, klaverspillet, den særlige stemning, der er i kirkerum-
met, giver en ro og stemning, som man ikke helt på samme måde kan genskabe 
hjemme hos sig selv”. 

• ”Det er dejligt at se lyset i børnenes øjne, når de sanser og ser, suger ind-
trykkene l sig og interagerer i fællesskabet med os mødre og de andre børn”. 

• ”Babysalmesang giver mig en rig g god mulighed for at lære mit barn om, 

Kirkesiderne 
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hvad det at synge sammen kan give os. Det fællesskab, man oplever gennem 
sang, giver glæde og ro, og det er noget, jeg gerne vil give videre l mit barn”. 

• ”Børnene er meget optagede af det, der foregår, og deres opmærksomhed 
er re et mod alt det, de ser og hører. Der er sjældent gråd undervejs i forlø-
bet”. 

• ”Det er godt med de mange gentagelser af salmer, som babysalmesangs-
forløbet også lægger op l. Det giver frihed l nærvær med barnet og have 
øjne på barnet frem for sanghæ et”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er godt med den fælles kaffestund som afslutning, hver gang vi mødes, for 
her er der god d l den snak, der ellers ville forstyrre under selve babysalme-
sangen”. 

Når vi er færdige med at synge sammen, mødes vi omkring kaffebordet, hvor 
snakken går lys gt. Det er en dejlig mulighed for at lære hinanden bedre at 
kende. Her udveksles gode råd om mad og soveritualer, og vi forundres l sta-
dighed over den store udvikling, der sker med børnene fra uge l uge. 

Babysalmesang er et både oplø ende og livsbekræ ende fællesskab at del-
tage i, og har du også fået lyst l at deltage, så vær klar l foråret, hvor vi 

lbyder endnu et hold babysalmesang, med forventet opstart e er påske. 

 

Kirkesiderne 
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SUCCESVIRKSOMHED 2020 
 

Da mailboksen i firmaet Lauge Bonde ApS den 17. september 2020 blev åbnet, 
var det ikke en spammail, der skabte postyr. Tvær mod…. 
 

Hej Lauge og Uffe 
 

 Jeg har hermed fornøjelsen at kunne oplyse jer, at Lauge Bonde ApS i 2020 er 
kåret som ”succesvirksomhed”. 
 

 Stort llykke med det ! 
 I kan læse på www.succesvirksomhed.dk, hvad der ligger bag prisen. 
 Kort fortalt, så lavede BDO og Spar Nord i 2019 prisen, hvor vi hvert år ønsker 
at hylde 1000 virksomheder i Danmark (200 i hver af de 5 regioner), som år 
e er år præsterer gode økonomiske resultater – og således skaber velstand og 
vækst i Danmark.  
På nævnte hjemmeside kan man så læse mere, blandt andet: 
Med erhvervsprisen ’Succesvirksomhed’ anerkender Spar Nord og BDO de virk-
somheder, som kon nuerligt lykkes med at skabe vækst og stærke finansielle 
resultater. 
Erhvervsprisen hylder eliten af mindre og mellemstore virksomheder i dansk 
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erhvervsliv, som ikke helt får den opmærksomhed, de fortjener. De leverer et 
særligt bidrag l vækst og velstand i lokalområderne og l dansk økonomi som 
helhed. 
En sådan start på dagen kan da ikke fås bedre.  
………og med stolthed og taknemmelighed fortæller ejerne, at en sådan pris får 
man ikke uden engagerede og loyale medarbejdere.  
 

Firmaet har i dag ca. 40 ansa e, heraf 4 lærlinge, anlægsgartnere, anlægsstruk-
tører, rørlæggere, maskinførere, tømrere, mekanikere og flere ”handy” mænd 
alias arbejdsmænd, der er friske på alle type arbejdsopgaver. 
Pt. arbejdes der indenfor en radius af ca. 75 km, og det er i Billund – Esbjerg - 
Videbæk - Herning. Der er gang i byggemodning af 55 grunde i Videbæk, og 
firmaet har lige afslu et et 4-årigt projekt for Lego i Billund. Så er der udgrav-
ning l vindmølle-
projekt i Esbjerg, 
renovering af klo-
akker samt udvi-
delser hos Arla, 
nyanlæg af priva-
te haver, belæg-
ninger, renoverin-
ger samt vedlige-
holdelser.  
Den 3. oktober 
dukkede Steen 
Hestbech fra BDO 
og Jan Melgaard 
Schultz fra Spar 
Nord op l over-
rækkelse. På fir-
maets kontor pry-
der diplomet og 
statue en nu som 
bevis på firmaets 
succes. 
Borris sogn ønsker 

llykke med pri-
sen. 
 

Lili Kristensen 
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Stuepige på Amalienborg 

I 1963 – 1964 var jeg kokkepige hos Su-
sanne og Peter Heering i Charlo enlund. 
Da jeg var hjemme hos mine forældre på 
ferie, ser jeg i Landsbladet, at Hoffet søg-
te en ung pige l køkkenet, jeg søgte s l-
lingen, men den var desværre besat, men 
jeg blev kaldt ind l samtale, de manglede 
en stuepige. Mit svar var nej, blev igen 
kaldt l samtale, mit svar var stadig nej. 
Tredje gang jeg blev kaldt l samtale, sag-
de jeg ja. 
Fra den 1.5.1964 l den 1.11.1964 var jeg 
ansat på Amalienborg som stuepige. Det 
var en stor oplevelse – lønnen var lille, da 
det var en ære at være ansat der, men 
æren kan man jo ikke leve af, vi var ikke 

organiseret – hvilket de er i dag. Jeg følte, 
mit bagland blev undersøgt på kryds og 
tværs, vi blev kaldt ved e ernavn, men da 
oldfruen hed Nielsen, som jeg også hed 
dengang, blev jeg kaldt Chjerning, min 
fars navn. 
Da jeg ankom, fik jeg anvist et værelse 
øverst oppe under taget i det palæ, hvor 
Dronning Ingrid og Kong Frederik boede, 
og hvor Kronprinsesse Mary og Kronprins 
Frederik nu bor. Øverst l venstre på bil-
ledet. Det var et stort værelse med hånd-
vask og nogle gamle møbler. Toile et var 
fælles med de andre ude på gangen, der 
gik på langs i huset, og hvor andre stuepi-
ger boede. Om a enen var jeg inviteret 
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over l oldfruen sammen med to andre 
nyankomne stuepiger, der boede derovre 
under taget i det palæ, hvor Kong Chris -
an og Dronning Alexandrine havde boet. 
Nederst l venstre på billedet. Da mødet 
var forbi, og jeg skulle hjem igen, kunne 
jeg ikke finde mit værelse. Jeg gik ind ad 
to forskellige forkerte døre, inden jeg 
fandt den rig ge, og det gik op for mig, at 
det var et virkeligt stort hus, jeg var kom-
met l. Jeg var lykkelig, da det var lykke-
des for mig at finde lbage l mit værelse. 
Senere fandt jeg ud af, at der er en tunnel 
over l det palæ, hvor Dronning Alexan-
drine og Kong Chris an X havde boet, 
men den havde stuepigerne ingen nøgle 

l og må e heller ikke beny e den. Den 
var blevet lavet, for at kongeparret skulle 
kunne flygte usete, hvis det skulle blive 

nødvendigt i ufreds der. Som arbejdstøj 
fik jeg udleveret lyseblå kjoler og hvide 
forklæder, som jeg afleverede l vask, når 
det var nødvendigt. 
Det var en begivenhedsrig sommer. Den 
russiske Generalsekretær Nikita Krustjov 
og frue Nina samt to af deres døtre var på 
besøg. Prinsesse Anne Marie fyldte 18 år, 
vi samlede ind l en gave, så vidt jeg hu-
sker, fik hun en guldfyldepen. 
Vi fik gra s bille er l Det Kongelige Tea-
ter, da det græske og danske kongepar og 
alle de kongelige plus gæster var i teatret. 
E er fores llingen stod vi i garderoben på 
Chris ansborg l taffel, da alle gæster var 
taget hjem, blev vi kaldt op i Riddersalen, 
nu må e vi spise det, vi kunne. 
Til daglig spiste vi i en spisestue i kælde-
ren på Amalienborg. Når vi var på Fre-

Dronning Ingrids toiletbord 
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densborg, fik vi kostpenge, og så var vi tre 
piger, der købte ind sammen og selv lave-
de vores mad i et lille køkken ved vores 
spisestue der. 

Da Kongeskibet sa e kurs mod Græken-
land, var der to stuepiger med ombord, 
de havde været ansat i 20 – 25 år. 
Ellers var vores arbejde hovedsagelig ho-
vedrengøring, blandt andet Dronning 
Ingrids bibliotek. Aldrig har jeg set så 
mange bøger. Tre vægge var fyldt med 
bøger fra gulv l lo . Alle bøgerne skulle 

der klappes støv af, heldigvis var det livri-
sterne, der bonede gulvene. 
I Riddersalen var der opsat lange borde, 
hvor alle bryllupsgaverne var lagt frem, 
som befolkningen havde sendt. Der var 
lige fra grydelapper, viskestykker, strøm-
per og duge, alt hvad der kan tænkes, 
sejleren Poul Elstrøm gav en guldtelefon. 
I anledning af brylluppet mellem Prinses-
se Anne Marie og Kong Konstan n må e 
vi fotografere ud af et vindue i et af loka-
lerne. 

Garderhusarerne står i en lang række på slotspladsen den 9.9.1964. 

Vi havde passerseddel, uden den kunne 
garden nægte os at komme ind. En d var 
jeg i Hofmarskallatet, hvor jeg afløste An-
dersen, som var indlagt med mavesår, der 
skulle anre es frokost l Hofmarskallen 
og de øvrige høje herrer.  
Hver dag kom en ordonnans og købte, 
hvad jeg manglede af proviant l froko-

sten. 
En e ermiddag lavede jeg te og sandwich 

l Dronning Ingrid og et par gæster. 
Når der kom en af de kongelige ind i et 
lokale, hvor vi var, skulle vi neje helt ned 
på knæ. En dag så jeg Kong Frederik cykle 
rundt i gården, sådan fik vi mange ople-
velser. 
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Nu kommer ”Jens med fanen” 

Minna Eskebæk og jeg. Jeg står i skilderhuset.  

Det belgiske kongepar Kong Baudouin og Dronning Fabiola var også på besøg, jeg 
havde rengøringen af deres suite og gjorde også rent, hvor hofdamerne boede. 
Dronning Ingrids sovegemak var holdt i en rosa farve. Kong Frederiks sovegemak var 
selvfølgelig holdt i marineblåt og lå med udsigt l havnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Anne Maries brudekjole blev syet på 
Amalienborg i nogle af mine lokaler, og 
da må e jeg aflevere nøglerne, ingen 
må e se den før bryllupsdagen. Da arbej-
det var overstået, må e jeg gerne over-
tage rengøringen, der var knappenåle og 
tråde overalt, så det gjorde en ng. 
Trods en lille løn var det en oplevelsesrig 

d, som jeg ser lbage på med glæde. 
Elly Danielsen 

 

Indsendt af Borris Sogns Lokalhistoriske Arkiv 

Ove Enevoldsen 
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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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Julegave ide 
I Hardsyssels Årbog 2020 er der en historie om en jordemoder, der med mand 
og børn, boede i Debelmose i Borris i årene omkring 1800. Her kan man få et 
godt indblik i hvordan det var at bo og leve i Borris på den d. Man blev ikke 
forstyrret af radio, TV, og telefoner. Der var heller ingen risiko for at blive kørt 
ned af biler, motorcykler eller traktorer. Sygehuse fandtes ikke på egnen. I 
Ringkøbing blev arresten brugt som sygestue for folk som ikke kunne ligge 
hjemme. En god julegave ide l forældre, bedsteforældre, oldeforældre og alle 
voksne der interesserer sig for de ”gode” gamle dage. Bogen kan købes i bog-
handlen og snart også lånes på biblioteket.  

Borris Sogns Lokalhistoriske Arkiv 

Ove Enevoldsen 
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Giganternes Indtog 
Kæmpe insekter indtager Vestjylland.   

5 lokalsamfund inviteres af Teatret OM l at designe, udvikle og bygge hver 
deres kæmpe fantasi-insekt på 3 – 4 m i samarbejde med professionelle kunst-
nere. 

Giganternes Indtog er et kulturprojekt, der finder sted i Kloster, Borris, Stau-
ning, Videbæk og boligområdet Damto en i Ringkøbing i 2021-22, hvor profes-
sionelle kunstnere inviteret af Teatret OM sammen med lokale skaber en 
kæmpedukke på 3-4 m (gigant) i hvert område. Giganterne bygges som kæm-
pe fantasi-insekter og udvikles igennem fælles workshops og andre krea ve 
processer. Siden bliver Giganterne omdrejningspunktet for lokale kulturevents.  

Tippe Molsted og Tine Madsen fra Teatret OM er i øjeblikket rundt og holde 
møder med mulige samarbejdspartnere på skoler, plejehjem, i foreninger mm.  

Tippe Molsted:   

”Det er dejligt at mærke den store opbakning, der er l projektet og høre, at 
der er stor forståelse for vig gheden af vild natur og insekter. Insekter der for 
manges vedkommende er truede og som vi er dybt a ængige af. Vi glæder os 
rig g meget l at komme i gang l foråret og samarbejde med børn og voksne, 
unge og gamle.  

Sandra Pasini, kunstnerisk leder af Teatret OM:    

”En rød tråd i vores arbejde er en kunstnerisk udforskning af forholdet mellem 
menneske og natur. Det er vores håb, at projektet her vil være med l at s -
mulere borgernes krea vitet, og sam dig give dem vedkommende møder med 
kunst, som også vil skærpe deres nysgerrighed e er at opleve mere scene-
kunst som lskuere og deltagere i andre kunstneriske sammenhænge”.  
 

Projektet Giganternes indtog starter med ideudvikling l foråret 2021. Det er 
planen, at Giganterne bygges ude i lokalområderne over 2 uger i e eråret 
2021, hvor arbejdet ledes af den chilensk/franske dukkemager og visuelle 
kunstner Fleur Marie Fuentes fra Les Grandes Personnes. 

I foråret 2022 er der påtænkt forskellige kulturelle by ehandler med sang, 
musik, småoptrædener, fællesspisning og meget andet.  

Giganternes Indtog kulminerer med, at de færdige kæmpeinsekter sammen 
med lokale børn og voksne fra de forskellige områder deltager i en fælles para-
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de ved Teatret OMs 
interna onale UR-
NAT fes val, der kom-
mer l at foregå i 
2022.  

Forud for Teatret 
OMs UR-NAT fes val i 
2019 blev der bygget 
2 kæmpe figurer: hav-
fruen Aqua Marine og 
havmanden Omar, 
som deltog i en para-
de i Hvide Sande. De 
2 kæmpe figurer blev 
bygget af dukkema-
ger Fleur Marie Fuen-
tes i samarbejde med 
frivillige fra Teatret 
OMs Venner. 
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ET GODT KORT FOR LYSTFISKERNE 

I sin d har der i Odderskjær været en vandmølle, og møllen lå i forbindelse 
med en ca. 10 tdr.land stor sø. Da møllen i 1926 forsvandt, blev søen også sa-
gablot. Jorden forblev dog stadig et lavbundsområde, som ikke var dyrkbart for 
ejeren af jorden. 

Ny ejer kom l i 1946, og først i 70’erne søgte Harry Lundsgaard kommunen 
om at etablere en sø, dog længere mod vest. Sam dig søgte han også om lla-
delse l at opføre et stemmeværk. Det var en slags mur med brædder som por-
te, der skulle bruges l at regulere vandstand og gennemstrømning i søen. Ar-
bejdet med udgravningen foregik med en jordsluffe, hvor jorden blev skrabet 
op i bunker, der l sidst dannede en dæmning omkring søen. Selve stemme-
værket byggede de selv op i bloksten, og i yderste blokstensrække monterede 
de et U-jern i hver side. Her var så plads l de brædder, der skulle være med l 
at regulere højden på vandspejlet.  

 

Tine og Claus ved faunapassagen 
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Søen må e flere gange renses op, da det gennemstrømmende vand fra Kær-
bækken aflejrede mudder i søen. Senere ejer, Villy Lundsgaard, kan fortælle, at 
en forbipasserende en dag spurgte, om han må e udsæ e ål i søen. Det var så 
åleyngel, men mudderet i søen var et eldorado for dem, så da Villy senere skul-
le oprense, myldrede det med ål i alle størrelser. Ulla nævner, at der var ål, som 
havde omkreds som en overarm. 

Der har dligere været et rigt fugleliv omkring søen. Masser af ænder og sva-
ner, men det er beskedent i dag, da der omkring søen også huserer mårhunde, 
mink, oddere, ja og i søen gedder, der driver rovdri  på fuglene og deres unger. 

I år er der et svanepar, der har ha  rede på øen i søen, men 3 dage e er, at 
ungerne var udruget, var de væk. Villy havde set dem om morgenen og ville så 
prøve at finde ud af, hvor de var. Han har dligere år ha  en anelse om, at de 
tog flugten sammen med de voksne svaner. Ganske rig gt -  på majsmarken på 
den anden side af Odderskjærvej så han svaneparret med ungerne i en række 
bag sig, trippende mod Lindvigvej på anden side af marken. De søgte simpelt-
hen mod åen, hvor der ikke var så mange farer. En oplevelse, som han fotogra-
ferede på afstand. Ællingerne skulle ikke være kanonføde for rovdyrene.  

Den mudrede sø og det e erhånden forfaldne stemmeværk var en torn i øjet 
for Villy, og da han blev forelagt et projekt fra Statens Vandplansområde om 
nedlæggelse af stemmeværk og sam dig etablering af en faunapassage, kunne 
han se en frem d for området.  

Kærbækken, der er et såkaldt side lløb l Skjern Å, har igennem mange år væ-
ret passage for mange fisk, men når de mødte stemmeværket ved Odderskjær 
sø, var det for fiskene et spørgsmål om at være stærke nok l at forcere de e.  

Med faunapassagen betyder det en nemmere vej l gydepladserne for de op-
trækkende fisk fra Skjern å og ind i Kærbækken. Gydepladserne er eksempelvis 
der, hvor bækken slår sving og består af mange små sten. 

En faunapassage, der er en slags spredningskorridor, er etableret ved midler fra 
Staten og i samarbejde med Gunnar Iversen og Borris Lejren, der har lagt jord 

l selve omløbet, og ejeren af Odderskjær-søen, nu Claus Lundsgaard. 
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Fra Kærbækken er der etableret et omløb på ca. 100 m rundt om søen, så fi-
skene kan svømme udenom opstemningen, og endda både opstrøms og ned-
strøms. Forventningerne l de e omløb er, at havørredproduk onen i Skjern å 
forbedres betydeligt med deraf følgende gode fangstmuligheder for lys isker-
ne. 

Okkeraflejringen i vandet er så næste projekt, for det hjælper jo ikke at lave 
den fine passage, hvis ikke vandkvaliteten er i orden. I Borris Lejren etableres 
der bassiner, hvori okkerrensningen skal foregå, så fiskene får det fineste vand 
at boltre sig i.  

For Tine Kristensen og Claus Lundsgaard, der nu har den fineste udsigt fra de-
res hjem, betyder det også, at de ikke hvert 7. år skal bekoste en oprensning af 
søen, fordi der sker aflejninger af mudder henne omkring stemmeværket. 
Vandet i søen er også blevet meget renere, og de har fået en farbar s  rundt 
om søen, hvor de har naturen på nærmeste hold.  

Et rekrea vt område af højeste karat. 

Lili Kristensen 

Harry Lundsgaard og hans søn Villy under arbejde med den nye sluse l mølledammen omkring 
1970  
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Jer er mul -amatør, ikke kunstner. 

Sådan udtaler Mads Rahbek fra ”Sønderbygaard” sig i forbindelse med en ud-
s lling, der blev a oldt på gården en søndag i september.  
Men når man træder ind i den gamle lade/gildesal, kan man nu ikke lade være 
med at tænke på, at her bor da en kunstner. En kunstner, som gennem 70 år 
har udøvet sin krea ve side med flo e akvareller, glasskulpturer, keramik, dig-
te, men ikke mindst trækunsten. 
På uds llingen var der et utal af drejede trælysestager i mange træsorter og 
modeller, store som små, men også flo e skulpturer af egetræ, som har en 
lang historie. For træet er omkring 400 år gammelt og stammer fra et strandet 
skib fra Estland. Tømmeret blev opkøbt af ejeren på ”Ahlergaard”, slæbt på en 
pram op ad Skjern Å (heste på land trak prammen) for senere at blive brugt l 
at bygge et nyt stuehus. Ca. 150 år senere blev hele gården revet ned, og det 
bedste af tømmeret blev genanvendt i den nye lade. Ca. 100 år senere blev 
denne lade ersta et af nye dri sbygninger, og det gamle tømmer blev smidt ud 
og brændt – undtagen fire store stykker egetømmer, som Mads fiskede ud af 
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brændedyngen. Og det er disse stykker træ, der er kommet flere flo e skulptu-
rer ud af. Altså fra skib, stuehus, lade og nu l skulpturer, en fantas sk historie.  
Mads Rahbeks historie på den krea ve bane begyndte for 70 år siden, hvor han 
var på e erskole i Skibelund. Han havde langt hjem, så i weekenderne gik han i 
Skibelund Krat. Her mødte han en døvstum trædrejer og billedskærer, og det 
var hos ham, han lærte, hvordan træet kunne formes. Han fik endda et lbud 
om en læreplads som billedskærer og trædrejer, men det blev landbruget, der 
blev hans gerning, og han overtog ”Sønderbygaard” e er sin far.  
Da han stoppede med at drive landbrug og siden sit arbejde som lønmodtager, 
fik han endnu mere d l at udfolde sin krea ve side. Meget er blevet frems l-
let i laden på gården, bl.a. kan nævnes spangen over åen nedenfor gården, som 
han byggede og samlede i laden sammen med nogle fra sognet.  
Mads er i dag 85 år, men s ll going strong. Han går helst på værkstedet hver 
dag, enten for at reparere et eller andet eller frems lle noget nyt, f.eks. ben l 
et bord. 
Den 1. januar i år solgte Karen Margrethe og Mads slægtsgården l deres 
da er Birgi e og barnebarnet Thomas. For Mads Rahbek betyder det meget, at 
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gården drives videre i 
slægten, som har ha  
den siden begyndel-
sen af 1700-tallet.  
Til selve uds llingen 
kom der omkring 
200. Overraskende 
mange, ifølge Mads 
Rahbek selv. Så det 
var en glad, men også 
træt kunstner, der 
lukkede porten l 
laden e er sin første 
uds lling.   

Og ikke kun uds llingen trak, for Naturens Dag og Danmarks Naturfrednings-
forening havde i samarbejde med Mads arrangeret ak viteter i parken ved går-
den, engen og Skjern Å. 
Fra bålpladsen kunne børnefamilier gå på opdagelse i mindre grupper, finde 
vanddyr og engblomster, lug-
te, smage og føle på naturen, 
tegne, male og digte. Guider-
ne kunne så fortælle om for-
andringerne i naturen og land-
skabet.   
Vel retur fra vandhul og eng 
kunne man få pandekager, 
bagt over bål, og sa evand og 
the.  
 

Så dagen på ”Sønderbygaard” 
var et lløbsstykke for store 
og små. 
 

Anne Marie Kristensen 
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Program for Indre Mission  
   

 Grundet COVID-19 holder vi ingen møder i Borris IM resten af 
2020 

Kontaktpersoner: 

Kreds 1: Vibeke Gjaldbæk – 28878913 

Kreds 2: Mona Krejbjerg – 31905590 

 

Udlejning af missionshus, kaffemaskine, borde og stole 

Kontakt Birgi e Holk Thomsen 40369736 
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Update fra byrådet november 
 
Byrådsarbejdet er stadig præget af Corona, men vi har ind l videre fastholdt 
fysiske udvalgsmøder, medmindre der har været en “tynd” dagsorden. De 
medarbejdere, der kan arbejde hjemmefra, gør det. Som på alle andre arbejds-
pladser savner alle deres kollegaer og det sociale i at komme på arbejde. 
 
Her først i november har vi stadig ikke helt klarhed over, hvad der kommer l 
at ske med skolestrukturen. De to ng som vi taler om er, om der skal være et 
minimumstal for, hvornår vi skal lukke en skole, og det andet er, hvordan sko-
lerne i Ringkøbing og Skjern skal ledes, og om der skal ske en fase-opdeling – 
dvs. en skole med 0.-6. klasse og en skole med 7.- 9. klasse. Som jeg ser det, så 
bliver der ikke ændret ret meget, og jeg har svært ved at se, at vi får ændret ret 
meget i vores skolestruktur, da skolerne ønsker at fortsæ e som de plejer - 
især Ringkøbing! Der bliver virkelig lagt et stort tryk på poli kerne, når vi be-
gynder at røre ved disse ng, og det er meget forståeligt. Jeg havde nu gerne 
set, at vi havde faseopdelt skolerne i Skjern og Ringkøbing med en fælles ledel-
se l de to skoler i hver by. Jeg tror, at vi lander på et minimumstal på 60 ele-
ver, og at skolerne i Skjern bliver faseopdelt - desuden så jeg gerne, at der blev 
bygget en ny skole i Skjern, men det mener borgmesteren ikke, der er penge l. 
Jeg mener, det er utrolig vig gt, at det er byrådet, der sæ er en nedre grænse 
for, hvor lille en skole må være. Minimumstallet har sam dig den fordel, at når 
vi stopper ved 60 elever, så er der elever nok l at starte en evt. friskole op 
med. Skolestrukturen skal endelig vedtages den 17. november i byrådet. 
 
En ng, som har taget rig g lang d den seneste d, er planlægning af solceller. 
Lige nu har vi ansøgninger inde for over 2000 ha, så der er nok at vælge imel-
lem. TMU valgte at lave en bustur rundt for at se de ansøgte placeringer, og vi 
kom hele kommunen rundt, så det er godt, at de ligger fordelt i kommunen. 
Det var rig gt giv gt at få set områderne samt hvilket arbejde, der er gjort for 
at lgodese naboerne. Der er mange penge i solceller; selvom det er projekter 
uden statsligt lskud, så kan lokalsamfundene omkring solcelleparkerne mange 
steder få 2.000 kr. pr ha pr år l at bruge l lokale projekter. Vi lstræber at få 
placeret parkerne på lave/dårlige landbrugsjorde eller i områder, hvor der er 
særlige drikkevandsinteresser. Jeg håber og tror på, at når vi får sorteret i an-
søgningerne, bliver det en overvejende posi v historie med solceller- men at 
undgå modstand er utopi. Hvor mange hektar, vi får i alt, er svært at sige, men 
mit bud er mellem 1200-1800 hektar i 2025. Projekter over 150 hektar skal 
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igennem en VVM-redegørelse, som forventeligt tager et år. 
 
November 2021 er der igen kommunalvalg, og jeg har været i tænkeboks i læn-
gere d, om jeg skulle tage en periode mere. Det er l der utroligt dskræ-
vende - 20 mer om ugen bare l møder er ikke unormalt, der l kommer for-
beredelse. Det som frustrerer mig mest, er de langsommelige beslutningspro-
cesser, der er i en kommunal administra on, og jeg får t at vide, at jeg er for 
utålmodig! Jeg klandrer ikke administra onen for at arbejde langsomt - de gør 
blot, hvad vi poli kere siger, de skal gøre - og det er der, vi folkevalgte kan gøre 
noget; træffe nogle klare beslutninger, som der er l at udføre for en kommu-
nal administra on. Det har krævet noget d for mig at finde ud af, hvor min 
energi bruges bedst. Alt i alt synes jeg, det er enormt spændende at få lov l at 
præge beslutninger om, hvad der skal ske i Ringkøbing-Skjern kommune. Der-
for har jeg beslu et, at jeg gerne vil s lle op l næste valg igen, og håber på 
jeres store opbakning igen. 

De e blev ordene for denne gang. 
 

Med venlig hilsen  
Ole Nyholm Knudsen 

40870553 
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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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Åbent HVER dag fra 7-20 

Julehandel 2020  
 

Årets julehandel er så småt i gang igen. Vi bes lte de første julevarer helt l-
bage i midten af april! Så vi er spændte på om de beslutninger vi tog i foråret, 

er rig ge. 
Vi har som noget nyt i år satset en del på de dejlige specielle juleøl fra lokale 

bryggerier i hele Danmark. 
Vi håber at så mange som muligt vil handle lokalt i vores dejlige bu k. Vi gør 
hver dag alt hvad vi kan for at bu kken står flot og indbydende. Nogle dage 

samles vi nogle stykker e er lukke d eller starter dagen meget dligt, kun for 
at bu kken lever op l vores egne forventninger. 

Som noget nyt i år vil vores daglige Jule App-kup blive afløst af 3 App-kup der 
gælder i 3 dage. Hold øje med Coop Appen hver dag hele december måned. 
Vi vil igen i år udlevere samle kort l årets TV2 julekalender. Du får en pakke 

for hver 100 kr. du handler for. 
 

Jeg håber at vi alle får en fantas sk december måned, gerne med lidt frost og 
lidt sne. Sne gør det bare lige lidt mere julet. 

 

GOD	JUL	FRA	ALLE	OS	I		
DAGLI´BRUGSEN	

Borris 
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#BORRIS# 
I denne udgave af sognebladet 
præsenterer jeg endnu én af 
bidragsyderne l Borris Poe-
terne, nemlig Camilla Lind 
Sinnbeck. 

På Facebook e erlyste Lars 
Rahbæk krea ve sjæle. De 
skulle bidrage med værker, 
der kunne understø e digtene 
og sangene, som skulle samles 
i den flo e bog Borris Poeter-
ne. Hovedtemaerne var man-
ge, lige fra sammenhold l 
ensomhed, fra krea vitet og 
glæde l usikkerhed og sorg 
osv.  

For mange kan det være svært 
at skilte med sine evner – den 
kære Jantelov spøger stadig, 
men så er det jo godt, at ven-
ner og familie kan ”skubbe på”  

Camilla havde ikke set opslaget på Facebook, men det havde veninden Di e 
Pradsgaard, og hun taggede Camilla. Di e troede på Camillas evner, og Camilla 
har så sandelig sat sit præg.  

Camilla har lagt penselstrøgene l det farverige logo – et boost l at få lyst l 
at se nærmere på indholdet i bogen, en eksplosion af farver, der sprudler af 
energi.  

På side 19 i bogen er en akvarel, malet af Camilla. ”Intet kan bryde vores bånd” 
er teksten under billedet, der fores ller 2 unge mennesker, som kny es sam-
men af en snor – ”de holder i hånd på afstand”. 

Også bagsiden er kreeret af Camilla. Dannebrog og byskilt med ”Borris” på en 
baggrund med grønt græs og blå himmel – det billede kunne da kun hedde: 
”Her har jeg hjemme”. 

Camilla var også ophavskvinde l ideen omkring et stort fælles værk. Via et 
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opslag på Facebook bad hun bidragsydere om at beskrive Borris med 2 ord. 
Som hun skrev: ”Du skal ikke opfinde den dybe tallerken, men bare skrive det 
første, der falder dig ind.” Via en hjemmeside www.men .com skulle man skri-
ve 2 ord i bokse. Knap 100 personer tog imod ini a vet, og resultat af alle de 
indtastede ord blev samlet i en ordsky, som Camilla kalder ”Essens”. Udtrykket 
essens betyder fak sk det centrale indhold i en tankerække, så overskri en er 
rammende 😊 Der var gengangere af ord, men ordene i skyen kendetegner vel 
et bredt udsnit af Borris-boeres opfa else af at bo her med vilje # 

Det har været sjovt at være med, siger Camilla. Selvom hun var midt i sin ba-
chelor, valgte hun at bruge sin fri d på Borris Poeterne. Et spændende projekt, 
som hun blev ganske grebet af.  

Hun kommer fra Rækker Mølle og startede sit voksenliv som salgsassistent, 
men der skulle ske noget mere, så derfor drog hun l Herning i et forsøg på at 
blive   designer. Men det gik ikke, for hun fandt hur gt ud af, at det ikke var 
hende. Næste tanke var at kunne være krea v i forhold l børn, så det endte 
med, at hun søgte ind på læreruddannelsen. 

Sommeren 2020 kunne hun sæ e tlen lærer på sit visitkort. En lærer med 
fagene historie, matema k og selvfølgelig billedkunst, som gav job på Tarm 
skole, hvor hun underviser 5. og 6. klasse. Hendes ønskeårgange er 1. og 2. 
klasse, og den må vise, om det ønske kan opfyldes.  

I sin fri d afprøver hun krea viteten i mange retninger i huset på Storegade 47, 
som Camilla købte sammen med sin kæreste Steffan i december 2019.  

Hun spænder vidt – Fra at hækle, sy og male l at lave bryllupskager og dåbska-
ger. Gallakjoler, bamser l baby nest er nogle af krea onerne.  

Et projekt kan godt s lles på pause, imens et andet skal forsøges.  

Inspira onen får hun t via Pinterest (Pinterest er et socialt netværk med fokus 
på deling af fotos. Brugeren deler og kommenterer fotos, der ligger inden for 
dennes interesse). Her kigger hun på, hvad andre har lavet og deres ideer. Og 
så laver jeg dem simpelthen om, så det bliver min version, siger Camilla med et 
smil. 

Naturen og dens farver er også kilde l ideer. For hende er inspira on det, at 
noget sker. En lille dims eller dingenot kan al d bruges l noget.  

Som Pippi siger: ”Det har jeg aldrig prøvet før i mit liv! Så det klarer jeg helt 
sikkert”.  

Lili Kristensen 
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