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BORRIS SOGNEBLAD - du kan også se en web-udgave på www.borris.dk
BORRIS SOGNEBLAD - har du en god idé l en ar kel, kontakter du os bare.
Persondataforordningen - Forordning om besky else af fysiske personer i forbindelse
med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.
Borris Sogneblad går ud fra, at de personer, foreninger, ins tu oner etc., som leverer
stof l sognebladet, har den bagvedliggende lladelse vedrørende de omhandlede/
a ildede personer. Også i de lfælde, hvor det omfa er børn, hvor forældre skal give
lladelse, og afdøde/umyndiggjorte, hvor e erladte/værger skal give lladelse, hvis
ikke der er tale om situa onsbilleder.
Borris Sogneblad fralægger sig ansvaret for manglende lladelser.
I dag er det 1. marts, og foråret er kommet.
Nogle ly er e er gøgens kuk, andre e er lærkens trille. Nogle kigger op for at se, om
bøgen er sprunget frem, mens andre roder e er anemoner under nedfaldne blade.
Våren melder sin ankomst, sam dig med at sanglærken kommer lbage fra en vinter
under sydlige himmelstrøg. Det lyder af forår, når lærken synger.
Stof l næste blad aﬂeveres senest 1. maj 2021
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Astrid Just Klynge
Knud Erik Rasmussen
2422 5503
3029 6436
ajklynge@ﬁberpost.dk
kegu05@gmail.com
Anne Marie Kristensen
2174 6400
am-ke@privat.dk

Lili Kristensen
2785 6497
lilitkristensen@gmail.com

Kirsten Nørrelykke
4085 6023
jensby@ﬁbermail.dk
……………………………………………………………………………………………………………
Internetudgaven af Sognebladet kan ﬁndes via link på www.borris.dk
Bidrag l bladet kan indsæ es på konto nr.
7780-1063700 i A/S Skjern Bank.
……………………………………………………………………………………………………………
Bladet udgives i ca. 650 eksemplarer.
Tryk: Øko-Tryk I/S, Borrisvej 5b, Astrup, 6900 Skjern
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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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StayGreen Borris - Status på projektet
Lige før jul uploadede vi en video om StayGreen Borris projektet på Facebook, og vi ﬁk også delt videoen på business-netværket LinkedIn. Derudover har mange hjulpet med at dele nyheden. Tusind tak for det.
Projektet er sat i søen, fordi det er realis sk at gennemføre i Borris, og
det skyldes 2 helt grundlæggende faktorer: 1) Borris har et helt unikt
sammenhold og fællesskab, når der sæ es nye ng i søen 2) Borris har
masser af ildsjæle og frivillige, som både kan og vil deltage i projektet.
Derfor er det på sin plads at give en status på projektet her i Sognebladet, så alle har en mulighed for at se, hvad det er, der arbejdes med. For
at skabe overblik, så bliver det i punk orm:

StayGreen Borris styregruppen: Lars Rahbæk, Claus Tobler, Jes Nissen og
Ejnar Tylvad.
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StayGreen Borris er et projekt, hvor der skal etableres bæredyg ge, miljøvenlige og klimaneutrale overnatningsmuligheder i
Borris.
Fundamentet for projektet er en forventning om en markant s gning i antallet af lys iskere og natur-turister i de kommende
år. Projektet ligger også godt i tråd med "Naturens Rige", og
det vil blive markant boostet, hvis vi får en "Skjern Å Naturna onalpark".
Der skal lkny es ak viteter i naturen omkring StayGreen, man
kan etablere et sauna/spa-område, og der kan skabes sansefulde oplevelser. Alle disse ak viteter og oplevelser skal være lgængelige for både gæster og lokale borgere.
StayGreen skal være tæt på naturen, og i pagt med naturen.
StayGreen skal ltrække en bred vi e af kunder: Lys iskere, naturturister, cyklister, ry ere, erhvervsfolk, messedeltagere og
ikke mindst de lokale borgere.
Det giver rig g god mening, hvis projektet etableres som en almenny g og socialøkonomisk virksomhed. Det betyder, at
man kan involvere og ak vere både unge og ældre borgere,
som har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Derudover er det målet, at projektet på sigt skal bidrage med udby e l andre lokale projekter i Borris - deraf det almenny ge.
Det er helt afgørende, at projektet bliver dybt forankret lokalt, og
styregruppen vil gå langt for at sikre, at lokale virksomheder
bliver involveret i etableringen af projektet, og naturligvis i den
e erfølgende dri .
Vi skal have lokale fødevarer og produkter, vi skal ltrække lokale
medarbejdere, vi skal samarbejde med lokale foreninger og
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ins tu oner. Kort sagt, så skal StayGreen skabe stor værdi for
Borris by og sogn. Udby et skal ikke være l ak onærer - det
skal være l Borris.
Styregruppen består af Jes Nissen og undertegnede fra Borris Rådet, Claus Tobler fra Erhvervsskolen Vestjylland, og så har vi
lkny et Ejnar Tylvad, som er skarp l fundraising og udarbejdelse af ansøgninger m.m.
Vi arbejder i øjeblikket med at kunne udarbejde og sende en ansøgning om udarbejdelse af en Forundersøgelse. Forhåbningen
er, at vi kan sende denne ansøgning i starten af april måned.
Vi håber naturligvis, at vi kan realisere de e projekt, men der er
lang vej endnu. Det væsentligste er, at vi kan se og fornemme
en bred lokal opbakning.
Vi er i gang med at indhente såkaldte stø eerklæringer fra lokale
virksomheder og foreninger, og har i skrivende stund modtaget 20 stø eerklæringer. Det er vores håb og forventning, at vi
modtager endnu ﬂere i den kommende d.
Der skal a oldes ét eller ﬂere borgermøder i Mul salen hos Thorkild. Her vil styregruppen i ord og billeder give en seneste status, og så håber vi, at mange borgere vil underskrive en fælles
stø eerklæring e er mødet.
Det er et stort projekt, som kræver mange ressourcer. Derfor vil
der blive brug for mange ﬂere ak ve deltagere i projektet.
I styregruppen håber vi, at de e indlæg har givet lidt mere overblik og
indsigt i StayGreen Borris projektet. Vi vender lbage, når vi forhåbentligt snart kan a olde borgermøder med mange deltagere.
På vegne af styregruppen
Lars Rahbæk
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ÅRETS FORENING
Ringkjøbing Landbobank sammen med Dagbladet Ringkøbing-Skjern uddeler
hvert år 6 priser á 20.000 kr. l Årets Foreninger.
I oplægget skriver de, at der i Vestjylland er rig g mange fantas ske foreninger, hvori frivillige lægger en stor indsats l glæde for de mange medlemmer.
Alle kan inds lle, og de 20 foreninger, som får ﬂest stemmer, samt yderligere
20 foreninger, udvalgt blandt alle inds llinger, går videre l dommerkomiteen,
der er Foreningssamvirket i Ringkøbing Skjern Kommune
Min inds lling blev Borris Sogneforening med denne tekst:
Borris Sogneforening har sit virke i Borris og opfylder kriterierne kulturel,
sportslig og velgørende. Foreningen har +/- 200 medlemmer, men hele sognet
nyder godt af foreningens virke.
Der er masser af ini a v fra bestyrelsen, og foreningen er et stort plus for det
posi ve sammenhold, der er i lokalområdet.
Og tjekker man deres ak viteter i 2020, har de ikke ladet sig indskrænke af Coronaens hærgen. Nogle ak viteter er i ændret udgave, andre
er nye, men de har formået at
være der for sognet.
Jeg ﬁk Lars Rahbæk l at dele
inds llingen på Facebook, så vi
kunne få nogle stemmer skrabt
sammen. I skrivende stund går
det meget godt – man kan faksk gå ind og afgive 1 stemme
hver dag, så kunsten er at
”holde gryden i kog”
Ak vitetslisten for Borris Sogneforening har været lang, og
e er lidt research i baglandet i
Borris Sogneforening, uden at
de anede uråd, ﬁk jeg listen 😊
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År 2020 i Borris Sogneforening:
Tilplantning med forårsblomster i krukker ved indfaldsveje.
#borrisspisersammen
Fællesspisning på Facebook
A oldt 2 gange d 1.4. og 7.9.
Børnenes Musikønskehjørne 5.4.
(Her deltog de med dona on af en lille overraskelse l alle deltagende børn)
Borrispoeterne
(Et økonomisk bidrag l udgivelse af bogen)
Købt en trailer l den lokale grønne bande af frivillige.
Betænkt Borris Sogneblad med 20.000 kr.
Årets landsby 2021
Deltog i ansøgning, planlægning og afvikling af arrangementet, anført af BorrisRådet og Inger Bech
#borrisonﬁre
Skt. Hans på Facebook d. 23.6.
Dame walk n' talk
Ca. 5 a engåture i løbet af sensommeren (foto fra en af gåturene)
Tilplantning med lyng i krukker ved indfaldsveje
Hængt julebelysning op og købt ”juletræer” l bedene i byens centrum
Juleoptog på hesteryg d 29.11.
Stald Lodahl tog ini a vet og stod for arrangementet, Sogneforeningen formidlede.
Adventshilsen med lodtrækninger på alle ﬁre adventssøndage i 2020
Julebildyst fra den 27. – 29/12. (omtalt andetsteds i bladet)
Så må vi spændt vente på, om foreningen kommer igennem nåleøjet og bliver
den glade modtager af 20.000 kr. l yderligere ak viteter.
Lili Kristensen
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Kære alle hå ndboldvenner
Vi savner jer, vi savner lyden af børn og voksne i hallen, du en af Torkilds åbne
kiosk, spændingen når vi spiller kamp, fællesskabet l alle træninger, den gode
form, ømme muskler e er en god træning ..... ja listen af tanker om det, vi ikke
kan, er lang.

Men hvad kan vi så, hvad er vores muligheder?

Håndboldudvalget kan ikke andet end håbe og tro på, at vi starter, hvor vi slap,
når vi engang får lov l at spille vores elskede håndboldsport igen.

Vi ved, vi har mange engagerede medlemmer, der alle hver og én fortjener en
sjov, fyldt og ak v klub, der samler på gode minder.

Når vi begynder igen, får vi brug for
jer alle.

Der blev ﬂøjtet me out i vores
“kamp”, men håndboldudvalget er
sikker på, at vi samler bolden op
igen, når dommeren ﬂøjter os lbage på banen.

Hvis du/I har spørgsmål i enhver
henseende, så er bestyrelsen al d
klar l at hjælpe.

På udvalgets vegne
Lone Fjeldsted.
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Nyt fra gymnas k

Sæsonen 20-21 blev på ingen måde, som vi havde fores llet eller ønsket os.
E er en forsinket start pga. coronaen syntes vi ellers, vi var kommet godt i
gang, og alle vores seje trænere, gymnaster, forældre og ikke mindst
”spri erholdene” udviste stor ﬂeksibilitet og vilje l at få det l at køre med de
besværligheder, restrik onerne nu gav.
Desværre ramte coronaen for alvor i december, og med de yderligere restrik oner må e vi ligesom alle andre fri dsak viteter lukke ned igen, og på nuværende dspunkt må vi desværre også konstatere, at uanset hvordan resten af
sæsonen kommer l at se ud, er vi nødt l at aﬂyse gymnas kopvisningen d. 6.
marts.
Vi vil gerne sige en stor tak l alle, som har bidraget l at få ngene l at glide –
særligt l vores trænere, og jer som s llede op på ”spri erholdene”. Nu sæ er
vi vores lid l, at vaccinerne kan få bugt med pandemien, så vi kan starte en
mere normal sæson l e eråret.
Tina Ebbesen

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
Læs på Facebook, når skulderen er klar igen 😊
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10 år e er
Af Frederik Alexander Hounsvad
Søn af Angelo Valen n Giversen og Ann-Margrethe Hounsvad

gen eﬀekt på mine hobbyer, spejder
og computere var stadigvæk, hvad jeg
ﬁk mine dage l at gå med, når skole
var ovre.
De e ændrede sig ikke rig gt igennem de tre år, jeg var på Kirkeskolen,
og ledte mig kun l at være endnu
mere engageret i begge mine hobbyer. En ng der dog ændrede sig var,
hvad mine frem dsplaner var. I 8.
klasse ﬁk vi muligheden for at komme
i brobygning, og det må man da sige
ændrede mine planer for frem den.
Jeg var i brobygning på Teknisk Skole i
Skjern, først som smed og så som
elektriker. Min d på skolen i smedeafdelingen endte bare med at vise,
hvordan regler om sikkerhed kan have nega ve eﬀekter, da vi grundet
sikkerhedsreglerne omkring maskiner
var begrænset l at klippe, bore og
bukke metal. De e var ikke noget, jeg
fandt voldsomt interessant, og jeg
endte med at have et ganske nega vt
syn på smedefaget, men min d i
elektrikerafdelingen derimod var noget, der havde en eﬀekt. På elafdelingen lærte vi om, hvordan
kredsløb hang sammen ved at bygge
dem op med s k, kontakter og lam-

E er Borris skole skulle jeg jo så videre, folkeskolen ender jo ikke ved 6.
klasse. Så l Kirkeskolen i Skjern det
gik. At ski e l Kirkeskolen betød nye
klasser, lærere og kammerater. Det
var en meget anderledes oplevelse at
komme l en større skole, både det at
der var mange forskellige undervisere, men også det med, at der var tre
klasser på vores årgang. Det at få nye
lærere i de forskellige felter gav også
en ny interesse i mange af de fag, der
førhen havde virket trælse og kedelige. Det at ski e skole havde dog in16

per. De logiske problemer i konstruk on af kredsløb var lige noget for mig.
Året e er i 9. klasse ﬁk vi igen muligheden for at udforske, hvad vi ville, denne gang igennem arbejde. E er at have dyppet tæerne i el-faget var jeg
nødt l at prøve igen, og var derfor en
uge ude i et el-ﬁrma i Troldhede, hvor
jeg lærte den mere komplekse side af
el-faget at kende, med industrielle styControllerboxen der styrer det hele i
svæveﬂyversimulatoren
retavler og plc’er. Denne indsigt i, hvilke kompleksiteter som el-faget kunne
byde på, var det der gjorde det klart,
fag, fordi det er noget de har valgt, og
at jeg var vild med el og elektronik.
det gav en meget anderledes oplevelse
af skole.
E er folkeskolen skulle jeg så videre
Jeg lærte hur gt, at det ville blive memed noget nyt, og jeg havde hørt om
get intense fem år på EUX, da måden
EUX, som er en måde at tage en håndat få to uddannelser er ved at køre
værkeruddannelse sammen med en
pensum fra dem begge på den halve
studenteruddannelse, og det ville så
d, men det gik jo. E er Grundforløbet
lade mig gå i retningen af en ingeniørpå EUX skulle vi så ud at ﬁnde læreuddannelse, som jeg gerne ville, samt
pladser, ikke at det gik mig særligt
give mig erfaring i erhvervslivet. Så jeg
godt, jeg brugte nemlig næsten 1½ år
søgte ind på Skjern Teknisk Skole EUX
på at være i skoleprak k, før jeg endeelektriker.
lig fandt et godt sted ved Arla i HolsteEt stykke d før jeg skulle starte i
bro.
Skjern blev vi kaldt ind, fordi de havde
Det at gå på styrings- og reguleringslinvalgt ikke at køre EUX elektriker grunjen på el-uddannelsen eksponerede
det det lille antal lmeldte, så vi ﬁk
mig for programmering, i de e lfælde
valget mellem normal elektriker i
programmering af plc’er, og det komSkjern, eller en overﬂytning l EUX
bineret med, hvor man kunne blive
elektriker i Herning, hvilket jeg så valgsvagstrømsingeniør, ledte mig l at
te.
sæ e mit mål e er so wareingeniør i
Overgangen l EUX var igen en ny op- stedet, så jeg endte med sammen med
levelse; det ikke at kende nogen, og
mine nu tre klassekammerater at lægdet at dem der er der, er der for det
ge et stort fokus på plc-programme17

ring, da det var mere udfordrende, og
for mit vedkommende lå tæ ere op
af det, jeg gerne ville lave.
Denne periode af mit liv gjorde heller
ikke noget for at mindske min interesse i hverken spejder eller computere,
og jeg gik endnu mere ind i både spejder, nu som spejderleder, men også i
computere, hvor jeg nu begyndte at
lege med programmering.

mere, så den næste gik l Skotland,
hvor vi vandrede 154 km på West
Highland Way i det skotske højland.
På begge disse ture var vi enormt heldige, med høje temperaturer og masser af solskin.
Op imod enden af min el-uddannelse,
da der blev travlt med eksamener,
søgen adgang l studier og mit arbejde, trådte jeg lidt lbage i mit spejderarbejde, hvor jeg nu kun deltog i
ture og administra on af gruppen og
divisionen.

Blandt nogle af de mange gode ng,
som jeg ﬁk med fra spejderne i Borris,
var to store vandreture, arrangeret af
truppen. Først gik turen l Norge,
hvor vi var oppe og vandre nogle og
80 km oppe langs med Lyse orden,
hvor vi blandt andet en morgen var
oppe og se Prædikestolen, som er et
klippeudhæng med et 600 m fald ned
l orden. Vi var oppe ved Prædikestolen så dligt, at vi kunne se solopgangen. Turen l Norge gik så godt, at
vi blev fuldstændigt bidt af det og
mente, at vi var nødt l at tage en tur

Mit næste kapitel startede så, da jeg
nu var ﬂy et l Odense for at starte
på min uddannelse som so wareingeniør på Syddansk Universitet. De e
var dog en forhindring i mit spejderarbejde, så jeg nu kun laver administravt arbejde i divisionen.
En af de gode ng ved nu at studere i
Odense er at være blevet herre i eget
hus. Det var også meget mærkeligt at
gå fra de meget stramme rammer af
skole eller arbejde fra 7-15 l, at man
måske havde 4 mer undervisning på
en dag, og andre dage bare ingen undervisning havde. De e betød også,
at man skulle holde sig i gang med
den store arbejdsbyrde, der er universitets arbejde, og at andre hobbyer
var noget, der var begrænset d l.
Det hjalp dog, at jeg nu havde gjort
den ene af mine hobbyer l min uddannelse.

Svæverﬂyversimulatoren
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Kort før jeg startede på uni, blev jeg
lbudt et fedt projekt af mine daværende kolleger ved Arla, jeg blev nemlig lbudt at være med l at bygge en
svæveﬂyver-simulator, hvilket jeg
havde svært ved at sige nej l. Så da
vi havde fundet ud af, hvilke dele af
svæveﬂyveren vi ville lave fysisk, gik
jeg i gang med at lave en ”controller”
l at tage imod signaler fra pedaler,
ror, bremser og lignende, så vi kunne
bruge et rig gt svæveﬂyvercockpit l
at styre svæveﬂyversimulatoren. Simulatoren blev bygget ind i en trailer
sammen med computeren og skærmene, så klubber rundt omkring i landet, der er med i Dansk Svæveﬂyver
Union, nu kan ﬂyve svæveﬂyver i tørvejr. Projektet er så unikt, at vi var
med i TV MIDTVEST.

hov for laboratorier eller tavler.
En anden ng, epidemien ødelagde,
var udlandssemestret. Det var meningen, at vi på vores 5. semester skulle
have ha mulighed for at have et udvekslingssemester, hvor jeg var bevilget plads på Seoul Tech i Seoul Sydkorea, men da sommeren kom, og de
ﬂeste andre havde fået deres udvekslingsa ale aﬂyst, ﬁk jeg den triste besked, at selvom jeg kunne komme
afsted, så skulle jeg have siddet i isola on hele semestret, og jeg ville ikke
kunne have forladt byen eller mødt
op på universitetet, så jeg må e desværre takke nej og var nødt l at tage
semestret herhjemme.

E er 1½ år på universitetet blev det
foreslået fra ins tu ets ledelse, at vi
lavede et fagråd for so warelinjen,
således at der var ﬂere arrangementer, både sociale og akademiske, og
jeg var heldig nok l at være med l
at starte de e fagråd, som vi navngav
Enigma. Kort e er vi havde lavet fagrådet, var der dog en vis epidemi, der
sa e en stopper for vores planer om
at lave en masse arrangementer.
Denne epidemi betød også, at undervisning kom l et foregå hjemmefra,
det skal dog siges, at vi var en af de
heldigere linjer, da vi hverken har be-

Så e er det år der forsvandt, bringer
det os l i dag, hvor jeg lige er gået i
gang med at skrive min bachelor her i
min lille lejlighed i Odense, sammen
med min kat, hvor vi nyder sneen og
har undervisning hjemmefra.
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"Borris - Danmarks Laksehovedstad"
I Skjern Å har vi Danmarks bedste laks. Borris er én af Danmarks bedste
landsbyer. Borris har de ube nget bedste ﬁskepladser ved Skjern Å. Borris er beliggende lige midt i Naturens Rige, og i ét af de ﬂo este naturområder i Danmark.
Der er rig g mange gode grunde l, at Borris i de kommende år vil se en
støt s gende lgang af lys iskere - både fra Danmark og fra udlandet.
Danmarks Center for Vildlaks har på deres anlæg ved Borris etableret en
bæredyg g bestand af de smukke, blanke og robuste Skjern Å-laks. Hos
DCV arbejder de også konstant på at forbedre og ﬁnpudse laksens gydepladser i åen, sammen med de mange lodsejere og ﬁskeriforeninger.
Borris Rådet, Borris Sogneforening, Laksens Hus, Borris Fiskeriforening
og Erhvervsskolen Vestjylland er gået sammen om et koncept under
navnet og logoet "Borris - Danmarks Laksehovedstad". Det er et koncept, eller måske nærmere et langt projekt, men det er ikke en ny forening. Vores målsætning er at understø e den overordnede markedsføring af Borris, som det bedste sted at ﬁske e er laks i Danmark. Vi vil
hjælpe med at ltrække ﬂere lys iskere, og også gerne andre turister.
Ini a vet "StayGreen Borris" (se anden ar kel her i Sognebladet) er
startet i regi af "Borris - Danmarks Laksehovedstad", og det er planen at
søsæ e mange ﬂere ini a ver, events og projekter. Alt de e skal bidrage l at ltrække ﬂere lys iskere og andre turister.
Det næste ini a v har vi snakket om i længere d, men det har været
meget svært at gå videre med planlægningen, da det hele den har væ20

ret lidt usikkert på grund af Corona. Nu lø er vi dog sløret for
planerne, så borgerne i Borris er
klar l det, hvis vi kan gennemføre uden for store Coronarestrik oner:
Lørdag den 17. og søndag
den 18. april vil Borris
By & Sogn byde hjertelig velkommen l de
mange lys iskere.
Begge dage laver vi et arrangement midt i byen, og det starter sidst
på e ermiddagen,
hvor lys iskerne kommer ind fra åen og dagens ﬁskeri.

Foto: Kenny Frost

Alle lys iskere, som fremviser et gyldigt ﬁsketegn, kan få udleveret en kæmpe grillpølse med brød og et krus fadøl eller en sodavand - kvit og frit på byens regning.
Alle andre er velkomne l at deltage, og kan naturligvis købe pølser, øl og vand.
Vi arrangerer nogle lokale boder, som er interessante og relevante
for lys iskerne, og så vil vi nok lave en konkurrence, hvor
lys iskerne kan vinde en rig g ﬁn præmie for den største ﬁsk
fanget på dagen.
Der vil også være lidt musik og anden hygge.
Arrangementet skal være "helt nede i harehøjde", for der skal væ21

re plads l hygge, snak om dagens ﬁskeri og ikke mindst en
snak om lys iskernes indtryk af Borris.
Der er mange formål med de e arrangement: Vi vil kny e tæ ere
bånd mellem borgerne og lys iskerne. Vi vil vise lys iskerne, at
hele byen byder dem velkomne. Vi vil have lys iskerne l at
fortælle om de e arrangement l andre lys iskere. Så summa
summarum vil vi bidrage l, at lys iskerne vælger at bo og
overna e i Borris, foretage indkøb i Borris, og at deres antal
s ger år e er år.
Vi har ikke opstartet planlægningen endnu, da vi lige skal se, om Coronarestrik onerne lempes i slutningen af februar eller i marts måned. Derfor vil der nok først komme en endelig informa on om de e arrangement i sidste halvdel af marts måned. Men, vi håber at I alle sammen
synes godt om idéen og arrangementet, og så håber vi på et stort fremmøde.
Med venlig hilsen
Lars Rahbæk (på vegne af de mange foreninger, som deltager i de e)
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Dalager Marked
Dalager Marked 2021 er planlagt l afvikling sidste weekend i maj, men som
det ser ud lige nu, tyder det ikke på, at vi får lov l at a olde markedet med
det antal besøgende, som vi plejer.
Så det bliver måske endnu et år uden marked, desværre 😢
Jeg ved, at nogle af de markeder, som ligger senere på året end Dalager Marked, allerede har meldt ud, at de ikke a older marked i år.
Så vi går bare og venter på, at regeringen melder ud, hvad vi må og ikke må.
Men vi håber selvfølgelig, at alle de trofaste medhjælpere er klar l næste år,
også selvom det bliver aﬂyst i år.
Jeg vil da håbe, at der kunne komme en lille fest i Borris hen sidst på sommeren, for jeg tror, at folk trænger meget l at komme ud og blive lu et.
Jørn Vendelbo, formand
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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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For godt et år siden gik Henning Iversen og Bent Gosvig med tanken om at
overtage tlf.nr., navn og maskiner fra Skjern Plæneklipperservice, der var l
salg. En af deres be ngelser var dog, at det tyske kvalitetsmærke STIHL fulgte
med. De tog derfor kontakt l STIHL Danmark og ﬁk besøg af distriktschef Torben Ørbæk, som kunne give dem ok
for forhandling af a ale med daværende ejer af Skjern Plæneklipperservice.
Overtagelse pr. 1. april kom på
plads, og distriktschefen kom igen
på besøg. Henning og Bent kom
således lidt sent i gang i forhold l
forberedelsen af den kommende
sæson, så de havde ikke nået at få
lagt ordrer ind.
Det skabte lidt leveringsproblemer
hen i sæsonen, og de var da også
spændte på, om produkterne, og
ikke mindste robo erne, kunne
leve op l forventningerne, men
Henning og Bent blev ikke skuﬀede.
De spurgte også distriktschefen om råd i forhold l lagerbeholdning, og hans
eneste kommentar var KNIVE, så det var da l at forholde sig l.
2020-tallene taler for sig selv, for i ﬁrmaet solgte de ikke mindre end 139 robo er, hvoraf de monterede 129. Den eneste reklama on, de har ha , var på
en hjulmotor – det må da være godkendt 👍
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STIHL har en kørende tekniker, Per Chris ansen, og han har været en rig g stor
hjælp, både da de skulle lære de forskellige robo er at kende, men også i oplæringen i montering på græsarealer, ja og kontakt i hverdagen med spørgsmål.
Her i februar er de så i fuld gang med at forberede den kommende sæson med
e ersyn af robo er og salg af nye robo er. Og som landmandssønner håber
Henning og Bent på en sommer med regn og sol i afpassede mængder, så græsset vil gro og grønnes.
Og en lille beskeden sidegevinst 😉
Salget af STIHL iMOW robotplæneklippere har været forrygende, så forrygende, at ﬁrmaet i januar blev ldelt prisen:

ÅRETS iMOW-forhandler 2020
”Prisen er ldelt den STIHL forhandler, der udmærker sig i sit arbejde med
iMOW robotplæneklippere og har opnået særdeles gode kompetencer”
Bent Gosvig viser stolt beviset frem, ﬂankeret af en iMOW robotplæneklipper.
…. Og der er stadig ﬂere på lager og en ny model er på vej, så når foråret banker på, er Bent klar l rykke ud igen.
Lili Kristensen
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Borris
God afslutning og God start.
Nu er vi allerede et godt stykke inde i 2021. Vi har vænnet os l alle restrik onerne og har indre et vores hverdag e er dem.
Det vi kan se i Bu kken er, at ﬂere har valgt at handle lokalt.
Det er vi RIGTIG glade for.
Det betyder ikke ﬂere ekspedi oner i bu kken, i stedet kan vi se, at I er rig g
gode l at handle ind l ﬂere dage af gangen, for så på den måde ikke at handle
så mange gange om ugen.
Det har samlet set betydet, at vi har ha en rig g god vækst i vores omsætning
i 2020. Og starten på 2021 har også været rig g god.
Vi kommer tæ ere og tæ ere på vores overordnede målsætning om en omsætning på 15 mill.
Årsresultatet er også lige landet på skrivebordet her d. 31. januar. Det er første
udkast, og der kan komme re elser, men det ser rig g fornu igt ud. I kan godt
allerede nu glæde jer l årsmødet, hvor vi oﬀentliggør resultatet.
Bestyrelsen og jeg krydser ﬁngre for, at vi på en eller anden måde kan komme i
gang med vores normale ak viteter. Vi har satset og allerede nu bes lt masser
af blomster l udplantningsdag her i foråret. Så det kan I godt se frem l.

Allan Nielsen
Uddeler
Dagli’Brugsen Borris
Åbent HVER dag fra 7-20
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10 år e er
Af Malene Green Madsen
da er af Kris an og Birgi e Green Madsen
de. I starten af 9. klasse ﬁk jeg arbejde
hos Ringkøbing-Skjern Kulturcenter
(Dengang Skjern Kulturcenter). Her havde
jeg mine ugentlige vagter i de næste
e erfølgende 6 år. Her lavede jeg alt fra
opvask, betjening af kunder i kiosk og
bowling, l tjener for større og mindre
selskaber.

Da min d på Kirkeskolen slu ede, valgte
jeg at tage på e erskole. Det var Hammerum E erskole, som jeg havde kigget på
og fået en plads på et par år forinden. Jeg
gik på e erskolen i 13/14, hvor jeg lærte
mig selv meget bedre at kende, og jeg
fandt nogle dejlige mennesker at dele de
mange oplevelser med. I løbet af opholdet blev gymnas kken også en stor del af
hverdagen, og den kunne jeg alligevel
ikke helt slippe e er mit år på e erskole.

Der er løbet meget vand i åen, siden jeg
forlod Borris Skole for 10 år siden. Så meget, at det l der kan være svært at huske det hele. Det har derfor været skønt
at tænke lbage på oplevelserne og minderne.

E er et fantas sk år på Hammerum E erskole startede jeg på Vestjysk Gymnasium
i Tarm, hvor jeg skulle beﬁnde mig de
næste 3 år. Jeg har al d været meget
ak v, og derfor var Biologi-Idræt linjen
meget oplagt for mig. I min d på VGT
udfordrede jeg mig selv på mine rytmiske
evner. Jeg var bl.a. gymnas ktræner i
Tarm og Borris, samt selv ak v på hold
som Ringkøbing-Skjern Aspirantholdet, Æ
Kaﬀehold i Herborg og Rytmegården i
Dejbjerg.

E er Borris Skole startede jeg, sammen
med alle mine klassekammerater, på Kirkeskolen i Skjern. Mødet med de mange
nye mennesker og den noget større skole
kunne i starten l der virke ret overvældende. Jeg blev i de 3 år holdt godt beskæ iget af skole, venner og svømning.
Jeg ser lbage på min d i 7., 8. og 9. klasse på Kirkeskolen som et glædeligt min28

Maldiverne svømmede vi med kæmpe
rokker. I Indien besøgte vi det store mausoleum Taj Mahal, samt en masse andre
gamle templer og landsbyer. Vi tog også
en overnatning under åben himmel midt i
ørkenen. Både i Indien og Nepal stod den
på vandring i bjergene, specielt en 5 dages tur i Himalayabjergene var en kæmpe
oplevelse og en smule hårdt. I Nepal ﬁk
jeg også et adrenalinsus med Riverra ing,
Bungee jumping og Paragliding. Min tur
slu ede med at undervise nepalesiske
skolebørn fra 0.-4 kl. i engelsk og matema k, hvilket var en stor kulturel oplevelse. Jeg har gennem hele min tur mødt
fantas ske, dejlige og imødekommende
mennesker.

Straks e er jeg kom hjem, ansøgte jeg om
plads på forskellige videregående uddan-

Taj Mahal i Indien
Jeg blev student i 2017, og allerede kort
here er begyndte jeg at kigge på mine
muligheder for videregående uddannelser. Her var Poli et, Medicin og Molekylær Medicin oppe at vende. Inden det
kapitel skulle i gang, var der dog lige et
sabbatår, som skulle nydes i fulde drag.
Jeg startede som lagermedarbejder hos
Billig Arbejdstøj i Spjald og lbragte de
næste 6 måneder med nogle skønne og
sjove kollegaer. Jeg har al d elsket at rejse og været heldig at have muligheden for
det. Derfor var jeg heller ikke i tvivl om,
hvad de sidste par måneder inden sommerferien skulle bruges på. Jeg valgte at
tage 2,5 måned l Maldiverne, Indien og
Nepal. Det var sammen med en dansk
pige, som jeg mødte for første gang i Københavns lu havn. Vi rejste rundt sammen med forskellige interna onale grupper. Jeg nåede at opleve vanvi g mange
spændende ng på meget kort d. På

Vandring i Indien
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og jeg bliver derfor færdig
med min Bachelor i Molekylær Medicin l
sommer. Jeg er startet i laboratoriet ude
på Århus Universitetshospital i Skejby hos
min vejleder, hvor jeg arbejder og analyserer prøver fra Covid-19 pa enter på
intensivafdelinger. Min rejselyst er også
blusset op igen, og i december 2020 søgte jeg om udveksling i et semester. Det
har jeg været så heldig at få ldelt, så jeg
skal l Darwin i Australien fra februar l
juli i 2022.
Jeg ser lbage på de sidste 10 år med
glæde, stolthed og taknemlighed, men jeg
ser også frem og glæder mig l det næste
kapitel i mit liv.

Paragliding i Nepal

De bedste hilsner Malene Green Madsen

nelser. Jeg var så heldig at blive optaget
på Molekylær Medicin på Århus Universitet, hvor jeg skulle starte august 2018. Jeg
ﬂy ede l Århus med min daværende
kæreste, men kort d e er fandt vi ud af,
at det ikke skulle være os. Så jeg ﬂy ede
l en anden lejlighed. Universitetslivet er
en helt anden verden end det at gå på
gymnasiet. Selvom jeg havde fået det
fortalt mange gange, kom det alligevel
som et chok. På mit studie blev jeg på 2.
semester optaget i Tutorforeningen for
Kemi og Molekylærbiologi (TKM). Her har
jeg mødt nogle helt fantas ske mennesker fra forskellige studier og årgange,
som deler de samme faglige interesser
som mig. Vi har det virkelig sjovt sammen
og prøver at planlægge den bedste studiestart for de nye studerende.
På kamelryg i ørkenen

Jeg sidder lige nu midt i mit 6. Semester,
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Tak for alle juletræerne
Sammen med min lille ﬂok af geder og
får, vil jeg gerne sige mange tak for juletræer.
Tak l 5. klasse på Borris Skole (og deres
forældre), der samlede træerne ind e er
jul og aﬂeverede ca. 60 træer på min
gårdsplads – og l alle jer i Borris, der
kunne se idéen i at stø e deres tur l
Bornholm, og sam dig lade jeres juletræ
få et nyt liv hos mine geder og får. Her
på gården kommer julen igen l at vare
helt l påske, er jeg sikker på.
Som I kan se har både geder og får stor
glæde af træerne – og når de for alvor
har fået pillet pynten af træerne, klipper
og saver jeg grenene af l optændingspinde. Stammerne planlægger jeg at
bruge, når jeg skal bygge en ra efårehy e på marken l sommer.
Og ja, siden I var ude med træerne, 5. klasse, er der kommet ni små gedekid, som
glæder sig, l I kommer igen!
Mvh
Merete, Flodgård
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Geder på bagben

Borris Genbrug
Storegade 15
torsdag kl. 13.00 - 17.00
Åbnings der fredag kl. 13.00 - 17.00
lørdag kl. 09.30 - 12.30
Kontaktpersoner: Birthe 97366605 - Inger 97366107
Gerda 97366034 - Hanne 30251518
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DE STAKKELS FORENINGER
Borris 4 H: Hanne van Vliet skriver:
4H ligger helt s lle lige nu pga. corona…
Vi ved på nuværende dspunkt ikke hvornår vi kan starte op
Borris IM: Gi e Riisager skriver:
I Borris IM har vi aﬂyst alt frem l sommerferien,
så vi har desværre ikke noget at bidrage med😬🤔
Borris IF:

Anders Buhl skriver:

Vi forholder os i ro, ind l vi ved mere.
Når der åbnes op, har vi planer om at bruge Facebook..

Det er bare et udpluk af lbagemeldinger fra lokale foreninger. Lederne
brænder e er at komme i gang og være noget for børn og unge mennesker fra sognet. Foreningslivet er sat i dvale, så det er spændende at se,
hvordan opstarten bliver.

HVEM LUKKER OP, NÅR JEG BANKER PÅ

Det er ikke mangel på emner, for der er i den grad sket udski ning i ﬂere
huse og ejendomme. At banke på hos nye Borris-beboere, der ikke kender én – det gør man ikke i denne Corona- d.
….. men der kommer ﬂere
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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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Borris nisser laver julemusetrapper l Åstedparken
I november lancerede vi indlægget #julemusetrapper på Facebook siden
Borris Sogn. Så skulle der laves musetrapper l Åstedparken, og meget
gerne en rig g lang udgave. Målet blev sat l en hel kilometer!
Så gik Borris borgerne ellers i gang, og inden længe begyndte det at
strømme ind med julemusetrapper. Lange og korte, brede og smalle, og
en bred palet af farver og mønstre. Ved deadline var der indleveret ikke
mindre end 441 meter julemustrapper, og hvis vi havde strakt dem helt
ud, så var vi helt sikkert landet på omkring en kilometer
Here er blev julemusetrapperne aﬂeveret l Tove Meyer på Åstedparken, og inden længe havde personalet og beboerne ﬂo e og farvestrålende julemusetrapper overalt i huset. Tusind tak l alle de unge og ældre nisser i Borris, som har brugt mange mer på at bidrage l denne
hyggelige juleevent.
Med venlig hilsen
Lars Rahbæk

SA SALGSVARER

SALGSVARER
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ÅSTEDPARKENS ÆLDRECENTER
De ﬂeste beboere og mange af de personaler, der bliver kaldt frontpersonale, er nu vaccineret to gange.
Når alle er vaccineret, skal det fejres med lagkage og Baileys.
Vi ved endnu intet om, hvordan og hvornår man tænker genåbning, men
vi skal nok informere på Facebook, når vi må genåbne.
En enkelt lille ak vitet i kalenderen:
Sko fra Reporto og tøj fra Pasgaard fremvises
og sælges på Åstedparken

12/4 kl. 14 - 16

Alle er velkomne, dog er mundbind et krav.
Fødselsdagskalender:
Jens Lindeberg

10/3 73 år

Peder Brøndlund Jacobsen 29/3 74 år
Villy Damgård

05/4 85 år

Lilly Meiner

17/4 86 år

Gerda Thorup

17/4 91 år

Vi har sagt goddag l:
Karen Margrethe Pedersen
Villy Damgård
Vi har sagt farvel l:
Holger K. Thomasen
Morten Sigfred Jensen
Ester Anna Christensen
Clara Andreasen
Rosa Madsen
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Gudstjenesteliste
Dato
7. marts
3. søndag i
fasten
14. marts
Midfaste

Borris
10.30

21. marts
Mariæ
bebudelses dag
28. marts
Palmesøndag
1. april
Skærtorsdag

10.30
Børnekirke og
kirkekaﬀe
9.00

2. april
Langfredag
4. april
Påskedag

10.30

9.00

19.00

9.00
Kirkekaﬀe

Faster
16.30
Spaghe gudstjeneste
10.30
Samkørsel ,
børnekirke og
kirkekaﬀe
9.00

Evangelium
Luk 11,14-28

10.30
Samkørsel
10.30
Samkørsel og
børnekirke
9.00

Ma 21,1-9

Joh 6,1-15

Luk 1,26-38

Ma 26,17-30
Familien

Mark 16,1-8

10.30
Samkørsel,
børnekirke og
kirkekaﬀe
9.00

Luk 24,13-35

9.00

10.30

Joh 20,19-31

10.30

9.00

Joh 10,11-16

5. april
Anden
påskedag
11. april
1. søndag e er
påske
18. april
2. søndag e er
påske
25. april
3. søndag e er
påske

10.30
Børnekirke

9.00

10.30
Samkørsel og
børnekirke

Joh 16,16-22

30. april
Bededag

9.00
Mar n Jensen

Ingen

Ma 3,1-10
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Gudstjenesteliste
Dato
2. maj
4. søndag e er
påske

Borris
Ingen

Faster
9.00
Mar n Jensen

Evangelium
Joh 16,5-15

9. maj
5. søndag e er
påske
13. maj
Kris
Himmelfarts dag
16. maj
6. søndag e er
påske
23. maj
Pinsedag

10.30
Børnekirke

9.00

Joh 16,23b-28

Ingen

10.30
Samkørsel og
børnekirke
Ingen

Mark 16,14-20

9.00
Kirkekaﬀe

Joh 14,22-31

10.30
Børnekirke
10.30
Børnekirke og
kirkekaﬀe

24. maj
Anden pinsedag
30. maj
Trinita s
søndag

10.30
Møllegårdsskoven
Ingen

9.00
Mar n Jensen

Joh 15,26-16,4

Joh 3,16-21
Joh 3,1-15

Spaghe gudstjeneste
Søndag den 7. marts kl. 16.30 er der spaghe gudstjeneste i Faster kirke. Gudstjenesten er en familievenlig gudstjeneste, hvor sange og forkyndelse er i børnehøjde. Hvis Corona-situa onen llader det, er der
fællesspisning bage er.

Frilu sgudstjeneste
Den 24. maj er det 2. pinsedag, som vi fejrer ude i det skønne forårsvejr.
I år er det i Møllegårdsskoven i Borris. Der er gudstjeneste kl. 10.30 og
såfremt corona-situa onen llader det, er der fællesspisning bage er.
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Fra Jul l Påske – et lys i mørket
Gennem 2020 har vi talrige gange
kunnet se vores statsminister på
skærmen, når hun holdt pressemøde.
Omkring årsski et handlede det
om vaccinen mod Corona. Få dage før jul sagde Me e Frederiksen, at der med vaccinen er
tændt et lys i mørket.
Det er næsten et ordret citat fra nogle af de tekster, vi plejer at høre i
Den forbudte by
jule den. Profe en fra Esajas taler om: ”Det folk, der vandrer i mørket,
skal se et stort lys, lyset skinner for dem, der bor i mørkets land ” (Es 9,1).
Det, at lyset bliver tændt, er i vores danske sprog blevet et almindeligt
udtryk for, at der er håb. E er mørke kommer lys. Udtrykket går lbage
l vores bibel. Det handler om Jesus, der er kommet som verdens håb.
Ham, som vil lyse op i vores triste og mørke verden. Give lys og håb l
mennesker.
Da Me e holdt sin nytårstale, sagde hun, at det var hendes håb, at påsken ville blive et vendepunkt. I den forstand formåede Me e at binde
julen sammen med påsken.
I kirken er det på samme vis. I påsken ser vi, hvorfor Jesus kom l jord.
Påsken er også vores vendepunkt. For der tager Jesus kampen op med alt
det, som har formørket vores verden.
Han tager kampen op med Død og Djævel. Ved at lide, dø og opstå, da sejrer
han over alt det.
For påskemorgen bryder Gud ind i gravens mørke og fra den tomme grav
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skinner lyset fra den opstandne. Vores evighedshåb er, at døden er besejret. At Jesus har delt sin sejr med os. Så at vi i troen på ham er lovet et
evigt liv.
Derfor kan vi også trygt i mødet med døden synge med på Jakob Knudsens salme (DS 754,6):

Lad mig nu kun drage ad natmørkt hav,
lad mig ikkun stævne imod min grav:
Livets Gud mig skærmer, jeg er hans barn,
ud hans hånd mig river af dødens garn.

Konﬁrma on
Grundet situa onen omkring Corona er årets konﬁrma on udskudt l
juni måned. Nærmere info følger i næste nummer af sognenyt.

Babysalmesang
Vi håber rig g meget på, at vi igen kan byde velkommen l et nyt hold
”Babysalmesang” her l foråret.
Såfremt situa onen i Danmark llader det, forventer vi at starte op
e er påske.
De børn, som er blevet døbt, får en invita on med posten, men andre
er også meget velkomne l at deltage.
Når vi nærmer os opstart, bliver der annonceret på Facebook og sognets hjemmesider, hvor der også vil være nærmere informa on ang.
lmelding m.m. - Så hold øje her!
Dansker koloni

43

Kirkesiderne

Velkommen l Orgelkoncert
– en oplevelse ud over det sædvanlige!
Vi trænger l at få blæst orglet godt igennem kom og hjælp med!
Lørdag d. 17. april kl. 16.00 inviterer vi igen l koncert i Faster Kirke!
Faster og Borris Kirkes organist, Jesper Rahbæk Jespersen, er i fuld gang
med uddannelsen som kirkemusiker på Kirkemusikskolen i Løgumkloster,
- og lige om lidt står årsprøven/eksamen for døren – om ”fru Corona”
giver lov.
En spændende udfordring med fordybelse både i ”kunstspil” – altså typisk musik l præ- og postludium og ikke mindst ”liturgisk spil” dvs. salmeakkompagnement og den øvrige musik l gudstjenestebrug.
Selvom man bruger meget d alene sammen med orglet, så ér man jo
ikke alene, og Jesper Rahbæk Jespersen har derfor inviteret tre af sine
medstuderende l at komme l Faster Kirke, for at spille deres eksamensprogram og få det prøvet af, inden det virkelig gælder!
Her en lille præsenta on af de medvirkende:
Vi er en broget ﬂok med vidt forskellig lgang l orgelspillet:
Jane Nielsen: Jeg har i 15 år arbejdet som socialrådgiver, men trængte l
et karriereski . De sidste halvandet år har jeg været fast organist I de 4
vestjyske sogne - Tistrup, Hodde, Horne og Thorstrup sam dig med jeg
studerer på Kirkemusikskolen i Løgumkloster.
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Birgit Gjelstrup: Jeg er 38 år og bor i Ballum i Sønderjylland sammen
med min mand og to børn! Jeg er uddannet lærer og har de sidste mange år udelukkende undervist i musik og kor. Af den grund ﬁk jeg lyst l at
udfordre mig selv musikalsk og startede på Kirkemusikskolen i Løgumkloster! Jeg vikarierer på de syv orgler i Brede pastorat.
Lisbeth Risager Gerdes: Jeg er 52 år og kommer fra Studsgård ved Herning hvor jeg var organist i mine teenageår.
Jeg ﬂy ede l København, blev sygeplejerske og har arbejdet som intensivsygeplejerske de sidste 20 år.
Mellem 1994 og 2017 har jeg slet ikke spillet orgel. Jeg havde weekendvagter som sygeplejerske, og valgte orglet fra.
I 2017 blev jeg lfældigvis spurgt om jeg kunne tage en højmesse i Taulov en dag, og sagde ja. Jeg blev fuldstændig bidt af det, og søgte ind på
Kirkemusikskolen i Løgumkloster. Jeg bor i Taulov, har mand og to børn
(+ min mands tre voksne børn og et barnebarn).
Arbejder som intensivsygeplejerske og vikarierer som organist.
Jesper Rahbæk Jespersen: Jeg er 53 år og har, siden jeg var 17, undervist i primært klaver - men også sammenspil og hørelære/teori – siden
1993 på Musikskolen i Ringkøbing-Skjern. Et arvestykke – Viderø’s gamle
orgelskole + adgang l et orgel, sa e gang i en ny karriereretning for
mig, og Faster og Borris sogne var så letsindige at ansæ e mig – dog
med kravet om at gennemføre en uddannelse. Det er jeg så altså i gang
med nu, sammen med mine dejlige medstuderende.
Vi vil gerne invitere l vores generalprøvekoncert, lørdag d. 17. april kl.
16.00, i Faster Kirke, hvor vi altså vil spille vores eksamensprogram - og
hvor vi forhåbentligt igen, uden restrik oner, kan synge med på både
kendte og måske mindre kendte salmer fra den righoldige danske salmeskat. Vel mødt!
45

Kirkesiderne

#borrisjulekalender
I løbet af e eråret stod det klart,
at med de gældende restrik oner var det ikke muligt at samles
l gudstjeneste julea en i Borris
kirke. Derfor blev det beslu et at
ﬂy e gudstjenesten l hallen. På
daværende dspunkt ville det
give plads l over 200 mennesker. Men hvordan gøre en hal l
gudstjenesterum og julehyggelig?
Skolen blev inddraget ud fra den
tanke, at børn er gode l at
sæ e en julestemning. Selvfølgelig skulle der være en altertavle. Planen
og resultatet blev en altertavle med korset i centrum og rundt om korset
små ikoner, der viser kirkeårets gang.
Jul, påske, Kris himmelfart, Allehelgen
og meget mere kom med. Da det stod
klart, at der blev 24 ikoner, var det oplagt at lave det som en lille julekalender
med små ’låger’, der blev åbnet i december. Fra 1. l 6. klasse blev engageret.
- Og tak for det ﬁne resultat. Prøv at gå
på Facebook og søg
#borrisjulekalender. Så kan du se eller
gense videoerne.
Skolen nåede også at lave engle, hjer46
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ter, små lys l scenen og meget mere. Samt et lille krybbespil der skulle
byde os velkommen, når vi kom l hallen.
Som bekendt gik det anderledes. Først blev gudstjenesten ﬂy et l kirken, hvor krybbespil og altertavle blev sat op. I sidste øjeblik blev håndbremsen trukket og det hele aﬂyst.
Julen og Jesu fødsel ﬁk vi fejret, men børnenes store og ﬂo e arbejde,
ﬁk vi ikke glæde af i julen. Øv.
Fra kirken skal lyde en stor tak l skolen og alle de elever, som med frisk
mod gav sig i kast med at gøre julen festlig for os. TAK.
Altertavlen, som ikke er så lille endda, bliver stående i kirken l påske. Så
hvis du ikke har set den, er man velkommen l at kikke forbi kirken og
nyde synet og måske studere ikonerne lidt nærmere. Der er mange ﬁne
detaljer gemt.

Kollekt er kirkens indsamling
Indsamling l Spedalskhedsmissionen
Forårets indsamling i kirken går l spedalskhedsmissionen. Selvom vi tænker, at spedalskhed er en overvunden sygdom, er den udbredt
i mange steder i verden. Det skønnes, at en
kvart million rammes hvert år.
Spedalskhedsmissionen arbejder på at udrydde spedalskheden og dens konsekvenser for
mennesker. De arbejder primært i Bangladesh,
hvor de blandt andet driver et hospital for spedalske, ligesom de er involveret i ﬂere rehabiliteringsprojekter.
Ved forårets gudstjenester samler vi ind l de e arbejde. Se mere på
spedalsk.dk
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Dorothea Mischke

Dorothea Mischke, født den 13. maj 1930 i Butow i det daværende østlige Tyskland, død i Borrislejren den 29. maj 1945. Hendes mor må være
kommet i forbindelse med Aniane Poulsen, skrædder Poulsens kone medens Dorotha var syg og Aniane Poulsen lovede at passe da erens grav.
E er Aniane Poulsens død passedes graven af Mie Mikkelsen, e er Mie
Mikkelsens død formentlig af Borris Menighedsråd. Graven er nu fredet
og vil ikke blive sløjfet.
Forklaringen på at der først 17 år e er begravelsen kom en sten på Dorotha Mischkes grav var ifølge moderen Emma Mischke den, at det havde taget hende så lang d at spare op l stenen og rejsen l Danmark.
Emma Mischke boede på Borris Alderdomshjem og betalte naturligvis
ikke noget for maden eller opholdet.
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Da Emma Mischke sidst i 1960’erne af den tyske forening, der stod for at
samle de tyske ﬂygtninge og soldatergrave i Danmark på egne gravpladser, ﬁk lbuddet om at få da erens grav ﬂy et l den tyske kirkegård i
Gedhus, tog hun som den eneste af de pårørende l de begravede tyske
ﬂygtninge i Borris, ikke imod lbuddet, derfor ligger graven der endnu.
Tyskerne havde forudset at
de begravede ﬂygtninge
måske skulle ﬂy es senere
fordi de havde alle et lille
blikskilt med et nummer
stanset ind bundet med
ståltråd omkring storetåen,
det bevidner en Borrisbo
der gik en tur på kirkegården en af de dage ligene
blev gravet op. Begravelserne blev i sin d foretaget af
en tysk feltpræst der noterede datoer, navne og numre i sin kirkebog. Før Emma
Mischke kom med sin gravsten var der en almindelig
Emma Mischke
marksten på graven med
navnet malet på.
Emma Mischke, der kom fra Pommern i det daværende østlige Tyskland
l Borris som ﬂygtning under krigen i 1944-45, mor l Dorothea Mischke,
den unge pige der ligger begravet på Borris Kirkegård, skrev følgende i
Inger Lise Meldgaards fotoalbum før hun forlod Borris e er et besøg
sommeren 1962, hvor hun var her for at sæ e en sten på da erens grav,
oversat l dansk:
”Ti vidunderlige dage ﬁk jeg lov l at være i Borris Alderdomshjem. Danmark elsker jeg.
De to unge piger der har sørget så godt for mig, også når vi ikke så godt
forstod hinandens sprog, ønsker jeg af hjertet alt godt og held og lykke.
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I taknemmelighed
Emma Mischke
Fra Tyskland”

Borris Sogns Lokalhistoriske Arkiv
Ove Enevoldsen
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Julebildyst 2020 - voksenspørgsmål
Borris Sogneforening arrangerede imellem jul og nytår en bildyst.
Her skulle man køre rundt i sognet, ﬁnde poster og løse de forskellige gåder.
Der var 40 biler rundt og løse opgaver. Vi er super glade for jeres store opbakning og dejlige lbagemeldinger. Vi gør det helt sikkert engang igen Hvis I
ikke nåede det i julen, så kommer her spørgsmålene, så kan I quizze lidt over
middagsbordet.
God fornøjelse fra Borris Sogneforening
1.

Hvor meget ribbensteg steger Margit hvert år l PåskeTræk?

2.

Hvor mange kilo gran bruger kirkegården i Borris l grandækning/vinterpyntning?

3.

Hvor meget vand er der i denne beholder?

4.

Hvilken salme blev sunget som den første l de e års julegudstjeneste?

5.

Hvornår blev Erhvervsskolen Vestjylland grundlagt?

6.

Hvor mange kubikmeter grus er der blevet brugt l det nye gydestryg i Vorgod Å
ved Ahler bro (broen på Ahlervej)?

7.

Hvor mange år fylder Crea Lundsgaard i april 2021?

8.

Vikle snor rundt om træer – hvor lang er snoren?

9.

Hvor mange meter er der fra jorden og op l julestjernen nede på foderstoﬀen?

10.

En mand kommer hen l dig med et billede, peger på det og siger: "Den mands
far er min fars søn, Og jeg har ingen brødre og søstre"
Svarene findes andetsteds i bladet.
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FRA OPVASKER TIL DIREKTØR
Om det var designet eller andet, der
var skyld i svigtende salg, vides ikke.

Mon også fra studerende l millionær
kan føjes l visitkortet om nogle år
😊I hvert fald er overskri en ikke
bare taget ud af ingen ng, for virkeligheden er sådan for Mads Jakobsen
på 18 år, søn af Bodil og Frank Jakobsen, der i et par år havde fri dsjob
som opvasker i Skjern Bank.

I Corona dens spæde opstart sad de i
et frikvarter på UCRS. Pludselig slyngede Mads ud: ”Skal vi ikke få skaﬀet
noget vintagetøj og sælge det på
ne et?” Glemt var alt om dagens undervisning, for der var andet, der var
vig gere.

Mads går på 3. år på HHX i Skjern, og
den første dag sa e han sig ved siden
af Anders Berg Dahl, nu 19 år. Lidt
lfældigt nok, men en handling der
har betydet meget siden. De kendte
hinanden sporadisk, men fra første
dag var de et makkerpar. De var begge impulsive og ikke bange for at
springe ud i eventyr. De har prøvet at
designe tøj, som de ﬁk produceret i
Polen med henblik på salg i Danmark.

Ideen var der, markedet for vintagetøj skulle afsøges, kundegrundlag,
salgsfremstød, distribu onskanaler, ja
alt hvad der skal l for at føre idé l
virkelighed.
Navnet Din Vintage Shop lå
lige l højrebenet. Vintagetøj er betegnelsen for tøj fra dligere perioder. Folk bruger tøjet for at skille sig
ud og få noget unikt, som ikke er massefrems llet.
En større opmærksomhed
på bæredyg ghed og genbrug har
også fået ﬂere l at kigge på vintagetøjet, og dermed var bundfarven i
logoet bestemt. Den skulle være grøn
for at symbolisere, at de havde et miljøvenligt mindset i kra af, at deres
varer hovedsageligt var brugt tøj.
Hvor de ﬂeste iværksæ ere vil starte
med at lave et budget og forretningsgrundlag m.m., sprang de lige ud i det
og satsede deres opsparing med hver
3.600 kr. i første bes lling, der blev
sendt l England. De havde afsøgt
ne et og fandt så et ﬁrma, som for
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Flere varer blev bes lt hjem, og de
unge mænd rejste endda l England
for at besøge afsæ eren af tøjet og
sondere andre forretningsmuligheder.

dem virkede troværdigt.
Vente den var lang, men en dag lå
der en besked fra distributøren, at der
var en pakke l a entning. De hentede pakken og tog den med hjem på
Anders’ værelse. Så vidt så langt, og
pakkens indhold levede fuldt ud op l
forventningerne. Der var sweatshirts
og hoodies i alskens farver, størrelser
og mærker. For Anders og Mads betyder et kendt mærke meget, men også
skri en og materialet i trykket på varen. Skri en skal helst være den, som
mange kender fra blandt andet den
amerikanske basketverden – en skri
Anders og Mads i øvrigt har brugt i
deres ﬁrmalogo.

Anders’ værelse blev for lille l at være lager for dem, så de har lejet sig ind
i et lo srum over ﬁrmaet MTB. Og
vejen l forretningen er en s ge, der
kan trækkes ud, så luksus er der på
ingen måde. Og varme, tja det var ikke
eksisterende, da jeg var på besøg. Jo,
de havde anskaﬀet sig en lille elvarmer, men den rakte kun et par meter.
I rummet har de så ops llet gamle
stålreoler og bord l at pakke varer ud
på, tjekke tøjet, sortere i størrelser og
art. Here er sendes tøjet l vask hos
6 vaskekoner, som de har hyret via en
facebookside i Skjern. Når tøjet så
kommer retur, hænges det på den nye
gine, som fak sk er fabrikeret af den
lokale metalkunstner, Jørn Vendelbo.
Der tages fotos, og når alt er klar l
lancering, lægges varerne ud på hjemmesiden. Og det går stærkt, rig g

Mads’ forældre grinede lidt af dem,
for hvem pokker vil købe aﬂagt tøj fra
England. Bodil var endda så kæphøj,
at hun væddede med Mads. Han mente, at de inden udgangen af 2020 havde solgt for over 100.000 kr. De væddede en middag for 2 på restaurant
MASH – og Mads har vundet, ja med
ﬂere hestelængder.
Nu skulle hjemmesiden for alvor stå
sin prøve, så trøjerne blev sat på en
interimis sk gine foran et hvidt ﬁlmlærred, fotograferet og lagt på hjemmesiden. Så var kunsten at få delt
hjemmesiden l ﬂest mulige på Facebook.
Så gik det stærkt, og inden de ﬁk set
sig om, var par et væk. Det gik jo meget godt – ideen stod sin prøve og
blev godkendt.
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og ldels TikTok bliver deres ﬁrma
liket i stor s l. Kendte personer poserer med tøj fra Din Vintage Shop, og
det er en sællert. Deres Trustpilot
siger 4,7 ud af 5, og kommentarer
som super fed hjemmeside, hur g
levering, gode produkter, klasse kundeservice går igen. Som de også udtaler, gør de alt for at a jælpe en eventuel fejl, eventuel med lbud om en
god rabat på anden vare etc. Kunden
skal ikke først skuﬀes for dere er at
blive spist af med ussel mammon.

stærkt, for snart kker ordrerne ind,
og ﬂere varer markeres som solgt.
Onlinesalg er deres markedsplads, for
Coronaen har lukket messer og markeder, men det har så også vist sig, at
det er den rig ge satsning.
E erhånden fandt de ud af, at der
skulle én mere ind i forretningen, så
de kom i kontakt med Alexander Siniora fra Århus, der kunne lføre knowhow og kontakter l at promovere
varerne. Han syntes så meget om forretningsidéen, at han ønskede at købe sig ind i ﬁrmaet. De 3 valgte så at
opre e et anpartsselskab, og det er
her, at Mads’ tel som direktør kommer frem 😊

I e eråret blev de også opfordret l
at deltage i den lokale udgave af
iværksæ erdysten, og her blev de
gamle kludes markedsplads med de
klart yngste deltagere vindere af
25.000 kr. og gra s rådgivning og

Salgstallene er på himmelfart, og takket være Instagram og Facebook, ja
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godt fast på markedet, at de kan holde deres posi on som førende vintage-shop.

sparring med erfarne i erhvervslivet.
Op l jul skulle de lige prøve lidt andet
i shoppen, så de lbød adventskalendere, og snart var der solgt 300 af
slagsen. Det var en stor arbejdsbyrde
ctr. avancen, for der skulle samles 4
for hver kunde, ngene skulle pakkes
pænt ind og så i forsendelseskuvert.
Eneste posi ve var, at de ﬁk ryddet
lidt op på lageret.

Deres næste mål har været en fysisk
bu k i Århus, når de e er eksamen l
sommer rykker teltpælene op i
Vestjylland, men målet er nu ændret
l at fortsæ e konceptet der. De er
også begyndt at kigge på udlandet
som landene Holland og Sverige. Præmien i iværksæ erdysten skal bruges
på at oversæ e hjemmesiden, skaﬀe
kontakt med udenlandske Instagramkendisser, som via deres proﬁler kan
gøre reklame for tøjet i Din Vintage
Shop.

I det daglige har de foruden vaskekonerne hyret en skoledreng l at pakke
ordrerne, så de kan koncentrere sig
om indkøb, markedsføring, salg, ja alt
det sjove, som de siger.
E erhånden har de så stort et salg, at
GLS kommer og henter ordrerne direkte hos dem, så de er fri for turen
og køen i Citykiosken.

De startede med at satse 2 x 3.600 kr.,
og da jeg var på besøg midt i januar
havde de lige bes lt 10 tons tøj l en
pris af 250.000 kr. Og det helt uden
rysten på hænderne.

Et par gange er de løbet ind i det problem, at de bes lte varer er lang d
om at komme frem. Det kan også være leverandøren, der ikke kan følge
med, og de derved kan gå glip af en
mulig omsætning. Konkurrerende
virksomheder begynder at dukke op,
men de håber, at de har sat sig så

Tøjet fra 80’erne og 90’erne sælger –
en brugt sweatshirt med den rig ge
tekst i det rig ge mærke kan nemt
indbringe 800 kr. De unge vil have
det, koste hvad det vil.
Lili Kristensen
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Da ﬁlmen kom l Flodgård
Gulerødder, god tålmodighed og nye sikringer var blandt de nødvendige rekvisi er, da der i begyndelsen af december blev optaget kor ilm på Flodgård.
Af Merete Jensen
Måske var det Bernie, der gjorde
udslaget
”Det er lidt suverænt, at man kan få
et æsel med i sin ﬁlm”, havde Victor
Vejstrup Sloth sagt, da han og instruktøren Michael Erik Brink ugen
før var på rundtur i jagten på en egnet loca on l deres planlagte
kor ilm.
Egentlig skulle de nemlig bare bruge
en hestestald, havde kommunens
ﬁlmkonsulent Rebecca Molders sagt,
da hun ringede for at høre, om hun
må e komme forbi med de unge
ﬁlmfolk.

Filmscene fra laden

Men ﬁlmfotograf og instruktør kunne godt få både hestestald, lade, stuehus –
og altså æslet Bernie l at passe ind i deres manuskript. Og da de oven i købet
kaldte min rodede og le ere forfaldne lade ’ﬁlmisk’ var alle døre åbne for deres
ﬁlmhold.
Liv og projektørlys
Og sådan gik det l, at jeg tre dage i træk havde liv og ak vitet overalt på gården, mens o e-ni skuespillere og ﬁlmfolk fra Mul pla orm Storytelling and
Produc on-uddannelsen på VIA University College i Aarhus slæbte sorte kasser
med teknisk grej, sa e lys, testede lyd, ﬂy ede sofaer, spiste pizza og ﬁlmede
scener l kor ilmen ”Og i hendes øjne så jeg lyset” l langt ud på a enen – og
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na en.
At det netop blev i Vestjylland, at
de ﬁlmede, skyldes, at ﬁlmens
fotograf Victor Vejstrup Sloth er
fra Skjern, hvilket også betød, at
han var lokalkendt nok l at vide,
hvem han skulle spørge for at
skaﬀe sponsoreret tapas og pizzaer l ﬁlmholdets frokost- og middagsmad; mål der, der o est blev
spist midt på e ermiddagen og
sent om a enen, hvis de havde
d.
Tre dage i træk sled og slæbte de
engagerede unge, og jo mere de
Huxi kigger på
slæbte, jo bedre blev deres i forvejen gode humør, så de l sidst ski evis gabte og ﬂøjtede, og arbejdede intenst i noget, der lignede en befordrende stemning af samhørighed.
Gårdbu kken blev indre et som base, og Bed & Breakfast-lejligheden l opholds- og sminkerum for skuespillerne.
Undervejs blev der brygget spandevis af kaﬀe og indkøbt adskillige pakker nye
sikringer, fordi HFI-relæet - tynget af de mange projektørlys, opladning af kameraba erier og elvarmeblæsere på max eﬀekt - ganske enkelt sagde fra det
øjeblik, der også blev tændt for kaﬀemaskinen eller el-kogekedlen.
Stærkstrømskabler blev trukket på tværs af gårdspladsen, mens sække med
hestemüsli og græspiller fungerede som ekstra ”sandsække”, når vestenvinden
sled i det udspændte lærred, der ﬁltrede projektørlyset og skabte månelys
uden for vinduerne.
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Stædig sta st
Da optagelserne gik i gang i laden, blev de fulgt af en ﬂok nysgerrige hesteblikke, og Bernie gjorde sig (selvfølgelig) bemærket med sin skryden, så snart han
ikke ﬁk opmærksomhed – og ede s lle i mevis, så snart lydmanden sa e
mikrofonen foran ham for at få den auten ske æsellyd særskilt på lydbåndet.
”Kan du få ham l at sige noget?” spurgte Victor. Og nej, det kunne jeg ikke
sådan på kommando. Men så snart, vi forlod laden og lukkede porten bag os,
skrydede han selvfølgelig.
Undervejs i optagelserne blev både han og hestene forkælet med spandevis af
gulerødder, og s llede derfor også velvilligt og op l adskillige takes på hver
enkelt scene. Selv om ﬁlmholdet var glade for at få et æsel med i ﬁlmen, tror
jeg, at de lærte på den hårde måde, at uøvede, ﬁrebenede sta ster kræver
tålmodighed og overtalelsesevne.
Tålmodighed – og
energi
Filmproduk on kræver også lsyneladende uanede
mængder af tålmodighed – og ikke bare
fordi instruktøren
havde glemt en enkelt scene, så stuen
må e indre es l
ﬁlm igen, minu er
e er, at møblerne
Stuen
ellers var blevet
ﬂy et lbage på deres vanlige plads – og sta ver l projektørlys og ﬁlterskærme var taget ned.
Fra lskuerpladsen i en hjørnestol kunne jeg – fuld af beundring og fascina on
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- følge med i hvor meget energi, der blev
lagt i projektet.
Egentlig var det ’bare’
en studieopgave, de
unge ﬁlmfolk var i
gang med. Men som
ﬁlmens producer, Siﬀ
Bak Petersen sagde:
”Vi gad ikke rig g nøjes med bare at leve
Flora Ofelia og Sia
op l minimumskravet, så vi blev enige om at tage den lidt længere og producere en rig g ﬁlm”.
De ﬂeste af de unge ﬁlmfolk havde ha jobs på ’rig ge’ ﬁlmproduk oner, før
de blev optaget på ﬁlmskolen i Aarhus, hvilket måske forklarede det ambi onsniveau og det overblik de gik l opgaven med.
Med lys- og lydprøver i én uendelighed, justeringer og nye prøver – og nye justeringer - før hver scene. Med adskillige takes af hver scene og fra alle vinkler
og perspek ver – og med visheden om, at én dags arbejde og mevis af optagelser i sidste ende klippes ned l 2 minu ers ﬁlm, kløede de på med masser af
tålmodighed og energi.
Angst
Manuskriptet ﬁk jeg genfortalt i så korte træk, at jeg bare ved, det er en
kor ilm om angst – og om en ung pige, der er alene hjemme en mørk a en.
I den altdominerende hovedrolle som den unge pige var Flora Ofelia Hofmann
Lindahl - bedre kendt som Holly fra DR-serien ”Ulven kommer”.
Selv havde jeg ikke fået set de sidste par afsnit af serien, da de løb over skærmen, så e ersom jeg alligevel gik mest i vejen i stuen, sa e jeg mig med computeren den sidste a en og forsøgte at indhente slutningen.
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Imens sad Holly alias Flora Ofelia inde i min sofa og nussede gårdens ulv alias
hunden Sia, mens hun ventede på, at ﬁlmholdet skulle få sat lys og testet lyd l
næste optagelse, hvor hun i panik og angst skulle løbe over gårdspladsen. En
scene og en frygt, der var så virkelighedstro, at jeg må e sæ e ’Ulven’ på pause for at holde Sia, så hun ikke løb ud på gårdspladsen - og ind i billedet - for at
besky e Flora Ofelia.
Og dét var så sidste scene. E er tre intense dage var det pludselig slut. Hvirvelvinden af glade, engagerede unge mennesker hev mundbindene af og gav high
ﬁves, før de koncentreret pakkede sammen og kørte afsted i godt læssede biler
og med en trailer fuld af grej.
I na ens mulm og projektørlys havde de ryddet så godt op e er sig, at nogle få
stykker gaﬀatape rundt omkring på væggene og de beskidte gulve, som de ville
være gået i gang med at vaske kl. 2 om na en, var de eneste spor af dem lbage på gården.
Er klipningen af råﬁlmen lbage på skolen gået som planlagt, betyder det, at
der ligger en 8 minu ers kor ilm klar l at få premiere, når landet lukker op. I
forlængelse af de lokale kontakter, er det selvfølgelig håbet – eller måske planen, at det skal ske i biografen i Ringkøbing l foråret.
Jeg vil glæde mig l at se ﬁlmen – og måske frygte, at den lever op l forventningerne og bliver så vellykket en gyser, at jeg for frem den bliver en anelse
mindre tryg ved at bo på min gård.
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”En hånd kan blive l fem hænder”

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

Dit bidrag l Borris Skoles Venner:
Foreningen er upoli sk, og enhver, der må e ønske det, kan optages som medlem.
Et medlemsbidrag koster 100,-kr årligt
Ved medlemsbidrag har man udover stø en også stemmeret på den årlige generalforsamling.
Forældre med børn i Borris Skole er automa sk medlem og har stemmeret (en stemme
pr. forældre)
Alle bidrag er velkomne, små som store. Stø en l foreningen kan også være i form af
naturalier eller anden prak sk stø e.
Foreningen kan ikke træﬀe beslutninger i sager vedrørende skolens ledelse, personale
og elever.
Foreningens reg.- og konto-nr.: 7625 - 2341284
Formand:
Jonas Houmann
Mail: jhoumann55@gmail.com
Telefon: 20 37 77 34

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

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

Suppleant::
Ron van Vliet

Kasserer:
Birtha Hindsig
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ET BI-ERHVERV
år siden, kom Birgit fra et lille hus i
Holstebro, og Georg fra en landejendom ved Spjald. De faldt begge for
ejendommens ﬂo e beliggenhed
med alsidig vegeta on og tæt ved
åen.
Georg, der er landmand, har i ﬂere år
stået for markbruget på Møltrup Optagelseshjem. Han skal inddrage de
personer, der har ønsket at være en
del af markbruget under deres ophold på optagelseshjemmet. Birgit er
uddannelsesansvarlig for lægesekretærerne ved Hospitalsenhed Vest, så
dagligdagen på en landbrugsejendom
med stor have var nyt for hende.
De havde måske ikke fores llet sig, at
de omkringliggende arealer og jord lliggendet skulle få så stor betydning
for deres fri d.

Når ungerne har været inviteret hjem
l brunch, er det blevet et must fra
dem, at der serveres æblemost fra Ny
Ahlergaard på Arnborgvej 39. Og kan
hilse – en 3 liters bag er hur g
væk😊

Birgit og Georg Sangill ville meget
gerne fortælle mere, ja ikke kun om
æbler og æblemost, men også om
den indirekte fødekæde, de har på
deres skønne ejendom.

Fra dligere ejeres d stod der en
”æbleplantage” med alskens sorter,
og Birgit og Georg har så lplantet et
areal med espalierede æbletræer. De
fandt snart ud af, at høsten var en del
mere, end de kunne omsæ e i æblegrød, -gele og -marmelade. På Georgs
arbejdsplads er der hvert år et marked, hvor der blandt andet kommer
et mobilt mosteri. Møltrup har en
æbleplantage, så der er indsamlet
æbler over ﬂere uger l mostning, ja
og så er publikum udefra velkomne l
at komme med deres høst.

Da de ﬂy ede l ejendommen for 7

Også Birgit og Georg dukker op med

Har forsøgt selv med en juicer med
mere eller mindre tvivlsomt resultat,
så jeg må e vide mere om lblivelsen
af denne skønne, klare, smagfulde,
sunde drik.
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deres høst. Hver dag har de indsamlet
æbler og ernet skidt fra dem. Æbler
med råddannelse kasseres, men æbler med stødmærker kan ﬁnt bruges.
En husregel er, at vil du pu e æblet i
munden, er det også brugbart l
most. Et æbletræ kan give op l 100
kg. frugt, og sidste år aﬂeverede de
ca. 400 kg. l mostning og kunne køre
derfra med 240 liter sa . Når æblerne
er presset, bliver sa en e erfølgende
pasteuriseret, så den kan holde i op l
et år. Ny Ahlergaard har valgt at få
sa en i 3 liters bag-in-box med tappehane. Og med i prisen får de også deres egen e ke e 😊
… men lbage l vegeta onen. Skal
æblehøsten være op mal, kræver det
også den op male bestøvning af
blomsterne på æbletræet.

Georg blev e erhånden fascineret af
biernes verden. Han har været på kurser sammen med andre bientusiaster, hvor der snakkes alt lige
fra udstyr, udby e, stader og bearbejdningsmuligheder.

En af Georgs dligere kolleger er biavler, og han fortalte o e om sit bierhverv, og e erhånden blev Georg også lidt nysgerrig.

Et bisamfund består af en dronning,
et par hundrede droner (hanner) og
op l 60.000 arbejderbier (sterile hunner).

På daværende dspunkt var kollegaen ansvarlig for Møltrups bier, og
Georg kom med på en "kigger".
Ved et lfælde kom der bier på Ny
Ahlergaard. En bekendt ringede og
sagde, at der var en sværm i deres
have. Georg ﬁk fat i en kasse med tavler og ﬁk sværmen indfanget – så var
han i gang!

Dronningen parres kun én gang i sit
liv, men hendes sædgemmer gør, at
hun er i stand l at lægge 2.000 æg i
DØGNET, og vel at mærke i 2-3 år. Så
hun laver ikke andet, men bliver så
også opvartet og plejet af sit hof, arbejderbierne. Hun styrer hele samfundet, og når hun er ved at blive
gammel, eller samfundet bliver for
stort, begynder arbejderbierne at op-

Sidste år overtog han Møltrups bier
og grej, da kollegaen, der solgte interessen, gik på pension.
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uger gamle. De er simpelthen slidt op.
De mange celler i bistadet har 2 funkoner. Nogle bruges l honningproduk on og nogle l yngeludklækning,
og selve processen i begge vidner om,
at et bistade er en stor arbejdsplads.
Og dronerne har kun en funk on,
men det er også = en dødsdom. Har
de først parret sig med en dronning,
dør de. Men lykkes det ikke, vender
de lbage l stadet og bliver fodret.
Når e eråret nærmer sig, og arbejderbierne skønner, at der er for mange droner, bliver de smidt ud eller
dræbt.
Bierne har også deres eget lille apotek. De laver propolis, som er en klistret blanding af harpiks, spyt og bivoks. De bruger det l at tætne revner i boet, så der ikke kan komme
bakterier ind. At få sygdom ind på en
så stor arbejdsplads ville være en katastrofe. Propolis er og bliver også
anvendt af menneskeheden l at bekæmpe sygdomme.

fostre en ny dronning.
E er at arbejderbierne er udpuppet,
bliver de i bistadet. De starter som
rengøringsbi, og så avancerer de l
yngel- og dronningeplejer. Næste step
i hierakiet er byggebi, hvor de sveder
voks og bygger bi-bo, for dere er at
blive pollenpakker, som er en slags
lagerarbejder, der lægger den hjembragte pollen på plads. Der er honninghenter, vagtbi, blæserbi (holder
temperaturen lpas i boet), vandhenter, spejderbi (kigger e er gode blomster med nektar) og endelig samlerbi,
der ﬂyver ud og henter nektar og pollen samt bestøver blomsterne.

Livet i og omkring et bistade er en
slags samfundshistorie, der har paralleller med den verden, vi lever i.
Og lbage l vegeta on igen. Ny Ahlergaard har det hele omkring sig, så
der kan udvindes ﬂere forskellige
slags honning. Forårshonningen smager af mælkebø e, frug ræ, pil, raps
etc. Sommerhonningen af sommerblomster, hindbær etc. Sensommerhonningen fra sidst i juli smager af
lind, hvidkløver, vilde blomster. E er-

Talemåden ”ﬂi g som en bi” er ikke
taget ud af ingen ng. Ja, og arbejdsbi
har også hold i virkeligheden. At være
arbejderbi er meget krævende, så de
bliver i sommermånederne kun ca. 6
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kan slynges ud i en stor beholder. Der
skal røres ﬂere gange, honningen skal
tappes i glas, Ny Ahlergaard-e ke er
påsæ es for bare at tage nogle af de
processer, der skal l et færdigt glas
honning.

årshonningens smag domineres af
lyngblomsten. Et væld af blomster har
lagt nektar l den honning, som
Georgs bier har produceret. Og ønsker han produk on af en bestemt
slags blomster, ﬂy er han bistadet l
en bevoksning, hvorfra han ønsker
nektar.

Ja, og så skal tavlerne rengøres, hvilket kan være et genstridigt arbejde.
Rester af bivoks kan sidde meget godt
fast.

At have bistader kræver meget arbejde, dog hovedsageligt i sommermånederne. Om vinteren ”serverer” Georg
sukker l bierne, så de kan overleve.
En indvintret familie er reduceret l
10-20.000 bier, som er i en klump i
stadet med dronningen inderst. Hun
bærer jo æggene l næste års produk on, så hun skal besky es mod
kulden. Bierne varmer hinanden ved
at bevæge ﬂyvemusklerne lidt og derved ﬂy es lidt rundt på yder- og inderkreds.

Men når så man står med det færdige
glas honning, frydes man også, siger
Birgit og Georg. Tænk engang på, hvor
mange der har været i sving for et
glas nydelse.
Georg har e erhånden 20 familier,
som også skal være max, og sidste år
producerede hver familie gennemsnitligt 30 kg. Deres honning sælges
fra salgsboden ved vejen.
Han er blevet stukket mange gange,

Når solen begynder at varme på bistadet, starter dronningen med at lægge
æg og bierne begynder at e frem
og gøre klar l sommerens arbejde.
Naturen er deres spisekammer, om
raps fra nabomarken, lyng fra heden
bagved eller blomsterne på æbletræerne.
Ny Ahlergaard har en selvforsynende
ny ecirkel, som udmunder i mange
forskellige produkter.
Æblemosten er omtalt, og selve e erbearbejdningen af honning kræver
mange mers arbejde. Tavler skal pilles ud, voksen skal skrabes af, tavlerne skal i en centrifuge, så honningen
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ler rene m.m.” De får også god hjælp
af Georgs nevø, der o e er der i
weekenden. Han nyder at være på
ejendommen og vil meget gerne gå l
hånde.
Sommerens fri d er fuldt besat med
at holde hus og have og stor vægt på
bier og æbler, og om vinteren går de
begge l korsang. Birgit er med i en
strikkeklub, som de kalder det. 80%
snak og 20% strik 😊, ja, og er leder
af en børneklub i Sdr. Felding. Vinterak viteterne er i bero nu, bortset for
strikkeklubben. Det kan nemt lade sig
gøre virtuelt.
Og så har de hver 4. weekend en
dreng på 10 år i aﬂastning, og han går
vældig op i ak viteten på gården, så
han nærmest glemmer, at han har sin
iPad med.

men det følger med, og kollegaens
salgstale af bier som hobby har ikke
været forgæves – Georg er grebet af
biernes verden. Og det er tydeligt, at
Birgit også tager del i arbejdet med
bierne, for hun supplerer ivrigt med
erfaring og gode historier. Og som
hun siger: ”Jeg er en god arbejdskra ,
når der skal ﬂy es stader, gøres tav-

Der er ikke s lle omkring Birgit og
Georgs færden.

Lili Kristensen
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Borris Krocketklub
Generalforsamling afholdes d.30-3-2021 kl.19.30
i Borris sports- og kulturcenter.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
I år har der været 29 medlemmer, men der er plads
til mange flere.
Der er en gratis prøvetid på 3 mdr.
Det er et hyggespil, og der kan lånes køller.
Der spilles tirsdag og torsdag kl.13.30.
Mere info: Johannes Pedersen tlf.24 24 20 29
Johannes Friis
tlf.22 44 07 46
Sidste år havde vi et fint stævne med 96 deltagere
fordelt over 2 dage. Det skyldes forsamlingsforbuddet
på grund af corona.
I år skal der være stævne d.1-7-2021.
Den nye sæson starter d.28-4 kl.18.00 ved klubhuset,
hvor alle er velkommen!
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Update fra byrådet – februar 2021
Imens kulden bider sig mere og mere fast, håber vi vist alle, at COVID-19 snart
begynder at slippe taget i Danmark. Heldigvis ligger vi her i kommunen med
meget lave stabile smi etal i længere d, hvilket gør smi eopsporingen meget
le ere. Vi har ikke ha større udbrud i lang d, så det er virkelig godt, for der
skal godt nok ikke mange smi ede l at komme over bekymringsgrænsen på 20
smi ede pr 100.000 indbyggere. Poli sk presser Hans Østergaard en del på for
at få genåbningen l at ske hur gere i kommuner med lave smi etal, men ind l
videre uden held.
Den kommunale sagsbehandling begynder også at være mærket af alt det
hjemmearbejde - lige nu ser det ud l, at vi er 10-15% bagud i t normal. Vi oplever, at især nye og unge medarbejdere tager længere d at få lært op, og derfor ikke får lavet den mængde arbejde, som var ltænkt. Vi har de seneste par
år oplevet en stor lønkonkurrence fra det private især på vejingeniører og folk
l planafdelingen, som laver lokalplaner. Det er rig gt uheldigt, når vi har et
erhvervsliv, der buldrer afsted, sam dig med de store anlægsbudge er vi har
for de kommende år. Derfor er vi o ere nødt l poli sk at prioritere de lokalplaner, der skal laves, og det er svært at gøre alle glade.
I øjeblikket synes jeg ikke, at vi har de store poli ske sager i byrådet - men alt
blegner jo også i t, hvad der foregår på Chris ansborg med rigsretssag, og store poli ske magtkampe. Det som jeg forventer, der kommer en del snak om
den kommende d, er testcentret i Lem Kær, hvor der er forslag om at udski e
de nuværende 11 (150 m) vindmøller ud med 10 store vindmøller på op l 270
m! Sammen med møllerne ønsker Vestas sammen med deres samarbejdspartnere at etablere et Power2X-anlæg, og 50 hektar solceller. Et virkeligt spændende projekt, og når jeg har været med l orienteringsmøder omkring det, så
er jeg helt blæst bagover af alle de muligheder og arbejdspladser, vi kikker ind i,
hvis sådanne projekter realiseres. Men der er også naboer og lokalsamfund, der
føler sig voldsomt udfordret, når vi overvejer disse store energianlæg - og det
bliver t nogle svære valg, vi skal træﬀe, når vi både skal være visionære og
sam dig sørge for, at folk ikke føler sig “kørt over” af vores valg.
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Den grønne oms lling skal vi bidrage l og være en del af - og selv om møllerne
nogle gange står s lle, betyder det ikke, at der ikke er brug for strømmen - vi
kan bare ikke få den derhen, hvor den skal bruges, og på det dspunkt den skal
bruges. Vi forventer, at elforbruget skal s ge l det dobbelte allerede i 2030 i
Danmark, og skal vi også lave grønne brændstoﬀer l skibe og ﬂy af grøn
strøm, ser det ud l, at vi nok skal få brug for alle de vindmøller og solceller, vi
planlægger for - men jeg forstår modstanden, og jeg hader også at se på s llestående møller!
Vi får også snart en analyse af vores plejehjemspladser, hvor der igen skal kikkes på det område. Vi har beslu et at samle akutpladserne i Ringkøbing, da
opgaver bliver mere og mere specialiserede, når pa enterne fra sygehusene
bliver udskrevet dligere. Jeg forventer, at analysen kommer l at vise, at vi
har det antal plejehjemspladser, som vi har brug for. Det som jeg kan se en lille
usikkerhed i er, at hvis vi er nødt l at bygge nyt l akutpladserne i Ringkøbing,
så får vi for mange plejehjemspladser samlet set i kommunen - og det kan måske betyde, at vi skal l at kæmpe for Åstedparken.
De e blev ordene for denne gang.
Med venlig hilsen
Ole Nyholm Knudsen
Byrådsmedlem for Venstre i Ringkøbing-Skjern Kommune
Næs ormand i Teknik- og miljøudvalget
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Svarene på bildyst spørgsmålene:
1. 662 kg. i 2019
2. 1490 kg.
3. 2,85 l.
4. Der var ingen gudstjeneste. Online var det “Hvad er det, der gør jul l noget særligt”
5. 2006
6. 600 kubikmeter
7. 10 år
8. 11,75 meter
9. 25,5 meter (1/3 del af den blå skorsten)
10. Hans søn
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Borris Sogneforening
Sogneforeningens ak viteter hen over vinteren har været noget anderledes end de
plejer.
Men sådan en pandemi gør at vi må tænke lidt ud af boksen, og det kom der nogle nye
ak viteter ud af.
Søndag d 29 november stod Stald Lodal i spidsen for et superﬂot Juleoptog.
En masse lokale ry ere og ﬂo e julepyntede heste, red med fuld julemusik ned gennem byen, med selveste julemanden på den forreste hest. De gjorde holdt ved Plejehjemmet, hvor der ku snakkes med heste og ry ere. Et fantas sk ini a v, tak for det 


Da vi ikke kunne afvikle juletræsfest og juletræstænding, skulle der ske lidt andet i december, for "jule" det ville vi.
Så på de ﬁre adventssøndage trak vi lod om julehilsner på Facebook. Med hjælp fra
Brugsen og Crea Lundsgård l ekstrahilsner, endte det med at rig g mange ﬁk en julehilsen. Tak for alle forslagene l hvem der skulle modtage hilsner.
Mellem jul og nytår var det d l at komme lidt ud, så derfor blev en Julebildyst opfundet. Der var en dyst for børn, og en for voksne. Så udfordringer l alle.
Til de der ikke nåede at være med mellem jul og nytår, kan i her i sognebladet ﬁnde
spørgsmål/opgaver fra voksendysten 
Her i 2021 fortsæ er vi i Ole-opﬁnder humør
Fastelavnssøndag opfordrede vi l Fælles-fastelavnsbolle/kagespisning i Borris sogn
gruppen på Facebook.
1-14 marts

Gækkebrevsak vitet - se opslag på modsa e side.

1-4 april

Æggejagt - se opslag på modsa e side.

20 juni

Garagesalg - vi llader os at drømme ... mere herom senere

E erår

Fællesspisning - vi fortsæ er håb og drømme her også 



Sådan ser foråret ud fra Sogneforeningens side ind l videre.
Om der dukker ﬂere ak viteter op, eller nogle bliverr ændret vil den vise.
Vi har vist alle lært at tage ngene som de kommer, med et smil.
Forårshilsner fra
Borris Sogneforening
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#borrisjulekalender
Nyd de mange ﬁne detaljer her på børnenes altertavle, der også blev en
julekalender på facebook, og læs på ”Kirkesiderne” her i bladet om historien bag.
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