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BORRIS SOGNEBLAD - du kan også se en web-udgave på www.borris.dk
BORRIS SOGNEBLAD - har du en god idé l en ar kel, kontakter du os bare.
BORRIS SOGNELAD - tak for bidrag og tak l vore annoncører – uden dem intet
blad..

Persondataforordningen - Forordning om besky else af fysiske personer i forbindelse
med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.
Borris Sogneblad går ud fra, at de personer, foreninger, ins tu oner etc., som leverer
stof l sognebladet, har den bagvedliggende lladelse vedrørende de omhandlede/
a ildede personer. Også i de lfælde, hvor det omfa er børn, hvor forældre skal give
lladelse, og afdøde/umyndiggjorte, hvor e erladte/værger skal give lladelse, hvis
ikke der er tale om situa onsbilleder.
Borris Sogneblad fralægger sig ansvaret for manglende lladelser.
Det er sommer
Solen skinner
Glæden kommer
Det giver røde kinder

jordbærrene er søde
Himlen er blå
Hjemmet er øde
Folk er ude at gå

Fuglene synger
Haverne gror
Livet igen begynder
Her hvor jeg bor

Stof l næste blad aﬂeveres senest 1. august 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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Regnskab for perioden
01.04.2020– 31.03.2021
Indtægter
Annonceindtægter

kr 21.662,50

Borris Kirke

Kr. 7.000,00

Borris Sogneforening

Kr. 20.000,00

Tilskud fra foreninger og private

Kr. 9.250,00

kr. 57.912,50

Udgi er
Tryk

kr. 43.852,50

Porto og udbringning blad

kr. 5.449,00

Bankudgi er

kr.

421,88

kr. 49.723,38

Årets overskud

kr. 8.189,12

Status
Indestående Skjern Bank pr.01.04.20

kr.32.521,07

Årets overskud

kr. 8.189,12

Indestående Skjern Bank pr. 31.03.21

kr. 40.710,19
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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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Status på "Borris - Danmarks Laksehovedstad"
I sidste udgave af Sognebladet fortalte vi lidt om ini a vet “Borris - Danmarks Laksehovedstad”, og nu er det derfor på sin plads, at vi giver en lille status på de ak viteter,
som er blevet sat i søen. I forbindelse med sæsonopstarten var jeg rundt for at tage
billeder, og ﬁk også rig lejlighed for at snakke med lys iskerne. Der er ingen tvivl om,
at de har glædet sig l at komme lbage l åen og Borris, og der var højt humør og
store forventninger l det forestående ﬁskeri. Det var enormt dejligt at opleve.

Der er lavet 5 store bannere med logoet for “Borris - Danmarks Laksehovedstad”.
De blev placeret ved indfaldsveje l byen og i bymidten i forbindelse med sæsonopstarten, og de kan genbruges år e er år.
Ved sæsonstart 2021 blev vores oprindelige planer om gra s grillpølser og fadøl l
lys iskerne forpurret af Corona-restrik onerne, og derfor ﬁk vi sammen med
4 af byens handlende lavet lbud på mad og drikke l lys iskerne i weekenden 16.-18. april. Vi vil derfor sende en stor tak l EV-Shoppen, Dagli’Brugsen
Borris, Økogårdene Skjern Enge og Kineseren, som s llede beredvilligt op,
8

selvom det var med kort varsel. Vi håber, at de ﬁk ekstra handel ud af ini a vet.
Vi har forud for sæsonstart 2021 lavet en velkoms ilm l lys iskerne sammen
med Kenny Frost fra Laksen Hus. Denne ﬁlm er blevet delt på Facebook siderne “Borris Sogn”, “Borris Fiskeriforening” og “Laksens Hus”, og dermed har
mange af lys iskerne set vores budskab.
Vores lokale tatovør - Hr. Holm - har på vores opfordring lanceret en Skjern Å Laks
tatovering, som er dedikeret l de inkarnerede lys iskere, og vi ved blandt
andet, at én af vores lokale lys iskere skal under nålen inden de e Sogneblad
udkommer.
Vi ﬁk TV Midtvest l at besøge åen og Borris fredag den 16. april, og selvom vi ikke
blev nævnt så meget i indslaget, så blev det et ﬂot indslag om lakseﬁskeriet.
Borris Rådet og Borris Sogneforening har under ini a vet “Borris - Danmarks Laksehovedstad” sponsoreret en ﬁlm om lakseﬁskeriet ved Skjern Å. Den bliver
optaget af en gruppe unge inkarnerede lys iskere i de første 6 uger af sæson
2021, og ﬁlmen vil e erfølgende være frit lgængelig for alle på YouTube.
Som sponsor får vi omtale i ﬁlmen, og vores logo bliver ﬂot præsenteret.
Vi har sammen med Nicolaj Fjeldsted Arberg fået opre et et menupunkt på
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www.borris.dk med tlen “Naturen & Fiskeriet”. Under de e menupunkt bliver der opre et links l Laksens Hus, Borris Fiskeriforening, Skjern Å Sammenslutningen og Danmarks Center for Vildlaks. Derudover har vi lavet en præsenta on af “Borris - Danmarks Laksehovedstad”, og der vil komme meget
mere indhold under de e menupunkt i den kommende d.
I de kommende år vil vi intensivere arbejdet og søsæ e endnu ﬂere ak viteter, og vi vil
indgå i en endnu tæ ere dialog med alle dem, som har interesse i lys iskeriet. Det er
heller ikke utænkeligt, at vi senere i indeværende sæson vil lancere nye ini a ver i takt
med, at der bliver lempet på Corona-restrik onerne.
Vi håber, at alle byens borgere vil stø e op om vores ini a ver, da de helt grundlæggende skal medvirke l, at der kommer ﬂere lys iskere og andre turister l Borris, og
dermed får vi øget udlejningen af huse, hy er og lejligheder, og vi får skabt en øget
handel i byen. Det er l stor fælles fordel.
Med venlig hilsen
Lars Rahbæk
på vegne af ini a vtagerne bag “Borris - Danmarks Laksehovedstad”
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BORRIS SOGNEBLAD – HVEM ER VI
En af bladets unge læsere kom med et forslag – hvem er I egentlig, og hvad laver I?
Den opfordring kunne vi da ikke lade stå i det uvisse.
Redak onen, som det så ﬂot hedder i den professionelle verden, består af
Astrid Klynge, Knud Erik Rasmussen, Anne Marie Kristensen, Kirsten Nørrelykke
og Lili Kristensen. Aldersmæssigt ligger vi på den anden side af 60 mere eller
mindre 😊 og et par stykker har været med i snart 30 år.
Alle vore møder foregår på ski hos os og afslu es al d med kaﬀebord, en lille
” ng” og chokolade fra vores trykkeri (årlig julegave)
E er et blads udgivelse mødes vi l evaluering, hvor den trykte udgave gennemgås og drø es. Dere er forbereder vi næste blad, og det kan være årlig
opfølgning på vore mange trofaste annoncører, faste punkter som foto af 0.
klasse, konﬁrmandbillede, foreningsliste etc. og forslag l indlæg l næste
nummer. Der følges op på indbetalinger fra annoncører, frivillige bidrag (sker
heldigvis) 👌 og indestående (har vi nok penge l et år mere?)
Astrid har e erhånden llagt sig en stor erfaring i layout-programmet Publisher, så hun er samlingspunkt for materiale l bladet. Hun opstarter skabelonen l et nyt blad, og e erhånden som hun modtager tekst- og fotomateriale,
sæ er hun det ind.
En uges d e er deadline mødes vi og tjekker bladet igennem for allerede
modtaget materiale kontra vore notater. Astrid skriver op, hvad der e erfølgende mere vil komme og sæ er en dato for sidste aﬂevering. Og så går hun
ellers i gang med at få hvert indlæg og fotos lagt ind imellem annoncer. Et stort
puslespil, som skal gå op i et sidetal deleligt med 4, og det er et dskrævende
projekt.
En lille uges d e er møder Knud Erik op hos Astrid, og så ﬁnpudser de bladet
l det endelige. Bladet sendes l trykkeriet, og når det er trykt, henter Knud
Erik alle bladene. Så bliver cykelkurven pakket, og turen går rundt i Borris by. På
landet får han hjælp af Gurli – en hyggelig biltur på ca. 135 km, hvor det bliver
l mange gode snakke om hvem, der bor hvor, og hvad der er sket i området
siden sidste tur.
Det meste fotomateriale går igennem Knud Eriks skarpe øje og billedprogram.
Han kan nogle tricks, ikke mindst når det er fotoet af 0. klasse, hvor de godt kan
12

ﬁnde på at kigge i ﬂere retninger.
Kirsten er kassemesteren og styrer kontoen med opfølgning på indbetalinger og
regningsbetaling. Herudover har hun ansvaret for en del annoncører og har
skarpt øje på eventuelle ændringer.
Anne Marie tjekker årets annoncører i bladet og udarbejder liste, så disse kan
fordeles mellem os, og hun har også selv en ﬂok annoncører, der skal kontaktes. Det er Anne Marie, der udarbejder de endelige lister for annoncører og annoncers størrelse. Foreningslistens ajourføring er også hendes område, ligesom
hun også indimellem skriver indlæg l bladet.
Flere af sognebladets læsere er gode l at komme med forslag l indlæg. Et
stort lokalkendskab og ture rundt i sognet kan også være inspira onskilde. Selv
en lille detalje kan være grobund for et indlæg, og heldigvis er folk meget posi ve for henvendelserne. ”Janteloven” kan somme der spøge på sidelinjen, men
når det nu er en anden, der skriver, føles det mere ”legalt” at fortælle en god
historie. Lili er o est den opsøgende i ideer l indlæg, og hun tager gerne snakken også.
God sommer ønsker ”redak onen” i Borris Sogneblad.
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Samarbejde mellem Borris og Borrislejren
Den 6. april havde Borris Rådet
møde med Kommandant Trols Vig
Frederiksen fra Borris Skydeterræn, og vi er blandt andet blevet
enige om, at vi skal hjælpe hinanden med at synliggøre, hvordan og
hvornår oﬀentligheden har adgang
l området. Vi har derfor lavet nedenstående informa on, som også er publiceret på www.borris.dk under
punktet Naturen og Fiskeriet, og det er ligeledes lagt op i Facebook gruppen
Borris Sogn.

Oﬀentlighedens adgang l
Borris Skydeterræn
(Borrislejren)
Via nedenstående link kan du se, hvornår der er skyde- og øvelsesak viteter
i Borris Skydeterræn, og dermed også
de perioder, hvor området er lukket
for oﬀentligheden. Når du bruger linket, så kommer du l en side, hvor der
typisk er adgang l 2 månedsoversigter. Oﬀentligheden har adgang l Borris Skydeterræn på de dage, som er
markeret med grøn farve.
Hvis du planlægger en tur l området,
16

så anbefales det al d, at du tjekker de e link på selve dagen, da der kan forekomme skyde- og øvelsesak viteter med kort varsel. Det sker meget sjældent,
men det kan ske. Ind- og udkørsel sker al d via Borriskrogvej, hvor lejren også
ligger. Infostanderne i hver ende af Borriskrogvej fortæller, hvorvidt der skydes
eller om oﬀentlig adgang er lladt.
Adgang l området (de dage, som er markeret med grøn farve):
h ps://forsvaret.dk/da/oevelsesak viteter/region-midtjylland/borrisskydeterran-oghulmose-skydebane/
Her ﬁnder du en Informa onsfolder om Borris Skydeterræn (Borrislejren):
h ps://ejendomsstyrelsen.dk/globalassets/fes/dokumenter/publika oner/
dri s--ogplejeplaner/borris/-boris_publikumsfolder_dansk-.pdf
Sidst, men ikke mindst, så skal du som gæst i området al d forblive på vejene
og i de områder, hvor det er lladt at færdes. Da det er et skydeterræn, så er
det forbundet med fare at begive sig udenfor de lladte områder.
Med venlig hilsen
Lars Rahbæk
På vegne af Borris Rådet og Borrislejren
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HVAD SKER DER NU PÅ ”Æ LAGER” ?

Chris an, Poul og Frederik

Når man går ud ad Sønderskovvej
mod Tarm ser man et skilt i højre
side, hvorpå der står ”2A - Æ La-

Chris an ”karetmager” Larsen og
Frederik Holm Larsen ind i lokalerne,
og de mangler allerede mere plads,
så de har lejet 100 m2 mere og råder
derved over næsten 500 m2. Der bliver så mere værksteds- og lagerplads, og derudover får de også kontor, frokostlokale, ja og showroom

ger” og en grusvej fører op l garageanlæg og et stort lagerrum/
værksted.
Lokalerne har dligere huset ernlager for forskellige personer, møbelfabrik, værksted osv., ja og været
smugfestlokale for byens unge mennesker.

😊
De får af og l besøg af Chris ans far
= Frederiks bedstefar, Poul
”karetmager” Larsen. 3 genera oner
under samme tag, 3 genera oner

Først på året rykkede far og søn,
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med fælles træk som ”hænderne
skruet rig gt på”, ”kender ikke klokken”, ”dejlig humor”, ”kunne bruge
ﬂere stykker værktøj, inden de smed
su en.” Hvem lærer af hvem, tjae,
det er et stort plus, at de alle kan lære
af hinanden. Poul er fra den d, hvor
man må e prøve sig frem i mange lfælde, medens Frederik har alverdens
programmer på telefonen, der kan
guide ham.

ster det lærepenge.
Utallige er de opgaver, han har været
med l. Frems lling af uds llingsvægge, svejsearbejde ved biogasanlægget, galvaniserede reolvægge, højbede i cortenstål (får gylden rus arve
e er få dage), havelåger, gelændere
osv.
En speciel oplevelse havde han i Århus, hvor et par trappeﬁrmaer havde
sagt fra. De mente ikke at kunne
frems lle en trappe l en gammel
bygning med skæve vinkler. Frederik
og en kammerat tog l Århus, og udstyret med trætommestok, blyant og
papir blev der målt op. Retur og hjem
på et værksted i Ansager gik de i gang.
På gulvet blev der tegnet kridtstreger,
jern blev bukket, det blev svejst og så
kom dagen. Med lidt sommerfugle i
maven drog de afsted, men de gamle
ﬁf og metoder holdt endnu engang

Frederik, 21 år, er i gang med sit sidste lærlingeår som smed hos Orla
Hansen i Tarm, men det er kun 37 mer, og Corona den har jo jaget ham
væk fra håndboldhallen i Rækker Mølle, og så skal fri den gå med noget.
Fra han kunne gå, har han været med
sin far på værkstedet, og svejse – ja,
det lærte han allerede som 8-årig.
Som bedstefar og far - arbejde og frid ﬂyder i et som interesse d.

vand. Trappen stod sin prøve 👍

Lige så s lle ﬁk han udbygget sin
værktøjssamling, så han også kunne
lave noget for andre. En ak vitet, som
e erhånden må e koste et cvr-nr., så
han opre ede ﬁrmaet HL-smede og
montage. Det kræver, at der laves
regnskab, og det står mor Marianne
for. Han skal dog selv sørge for at betale regningerne, og når man ikke lige
får afregnet moms l den, ja så ko-

En af de større lokale opgaver, han
har ha , er hegnet, der omkranser anlægget hos Debelmose Isheste. Det
tog sin d for den dengang teenagerknægt at få rørene savet l og monteret – men så stod der også et hegn
med 600 m rør, der aldrig går l.
Og lidt andet sjov er også fundet ind 19

HL studenterkørsel – Frederik faldt lige over en veteranbrandbil, der har
været på en ﬂyvesta on på en lille ø i
Norge. Den var i en slem forfatning,
da han ﬁk den, men e er mange mers svejsearbejde og genopbygning
sammen med far Chris an står der i
dag en såkaldt nichebil, indre et l
studenterkørsel, og der er slushicemaskine, discolys, musikanlæg m.m.
Da det kun er 4 uger om året, der er
brug for en sådan, skal den også være
i orden og køre hver dag, så de sidste
2 somre er ferien blevet brugt på den
fornøjelse, ja, og far er med, for Frederik har ikke kørekort l ”dyret” endnu.

hånden, må det være for håndboldspillere, at han skulle være salgsansvarlig i HOBE Design, som de valgte
at døbe ﬁrmaet.
Et gulv i en gymnas ksal – sure tæer,
kolde fødder, din tur l at svabre er
billeder, der dukker frem på nethinden. Men Frederiks tanker gik i en
helt anden retning, for hvorfor ikke
trække lidt nostalgi ind i moderne
møbler og lave borde af et dligere
halgulv. De tog l Hammerum, kiggede på gulvet og ﬁk forhandlet en fornu ig pris hjem - prisen var incl.
” erne selv og tage med hjem”.
Mellem jul og nytår drog de 3 x Larsen og 1 x Bertelsen l Hammerum.
Frederik og Thomas havde forberedt
sig hjemmefra, så med blyantsstreger
blev gulvet inddelt i stykker, hvor der
var mindst én stribe eller cirkel fra
badminton-, volley- eller basketbanen. Frederik var så ikke helt enig
med bedstefar, som bare ville skære
gulvet op i lige store stykker – det var

Frederik er med på ﬂere grupper ”køb
og salg” på Facebook, og en dag dukkede et lidt specielt opslag op. Hammerum Skole skulle rives ned, og der
blev solgt ud af inventar m.m. og dermed også gulvet i den gamle gymnas ksal. En idé spirede i Frederiks hoved, så han ville lige dele den med en
håndboldkammerat, Thomas. Han
havde jo også 3 fria ner om ugen, da
han heller ikke skulle l håndboldtræning. Thomas Bertelsen, 28 år, er uddannet sælger og har været eventkoordinator ved Herning Messecenter
og har lige fået job ved Skjern Håndbold. Det lå lige l højrebenet eller

da meget nemmere 😊 De 4 herrer
knoklede i 12 mer, og så skulle det
vise sig, om ideen og alt forarbejdet
kunne bære frugt.
De lavede et opslag på Facebook, og
et lokalt par, Karen Kræn og Lars Rahbek, viste straks interesse for et bord,
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der skulle bruges som skrivebord. At
den første kunde var lokal, gav også
Frederik og Thomas mulighed for på
en nem måde at følge op på prototypen. Karen og Lars valgte ”deres”
stykke af gulvet, og stykket blev skåret l i ønsket størrelse l et skrivebord l Lars. Lidt pudsigt står det faksk i det hus, som Frederiks bedstefar
byggede for knap 40 år siden.

l bordpladens størrelse. Bordbenene
er også i jern, så et bord på 90 x 150
cm kan nemt veje 60 – 65 kg.
Da jeg var på besøg april, havde de allerede solgt 7, og priserne svinger fra
5 – 20.000 kr. En dame på ca. 30 år fra
København så opslaget og dukkede op
i Borris, hvor hun valgte sit stykke l
et spisebord, der skulle være i hendes
stue i en lejlighed på 2. sal midt i København. Et bord er også havnet i Jelling, så HOBE Designs borde kommer
vidt omkring. Kunsten er at ramme
den målgruppe, der brænder for det
rus kke look med den specielle detalje.

Gymnas ksalsgulvet er i massivt bøgetræ, så det er tunge stykker at
håndtere. Det øverste lag lak bliver
slebet af, og et nyt lag lægges på. Dere er lægges bordpladen i en jernramme, som Frederik har svejst og bøjet
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Et andet produkt med gulvet er et
garderobesta v i vandrør, hvor der
nederst er et stykke halgulv, hvorpå
der kan s lles sko. Eller hylder af gymnas kgulv kan også produceres –
kommer der kunder med speciﬁkke
ønsker med halgulvet er Thomas og
Frederik åbne.

ud fra et stykke træ.
Om deres samarbejde udvikler nye
ideer, kan kun frem den vise. De har
allerede gang i en ny produk on, som
måske kan blive noget større. Og så er
der l rig g mange mer.
Hvordan det bliver, når håndboldtræningen starter op igen, skræmmer
dem ikke. Der er både lys og varme på
værkstedet.

Begge er helt klar over, at det er en
nicheproduk on, de har gang i, men
mange kunder ønsker unikke møbler,
så de har lavet nogle uds llingsmodeller, for kunderne kan have svært ved
at fores lle sig lige netop deres bord

Lili Kristensen

Thomas og Frederik
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Indsamling l Kræ ens Bekæmpelse
Jeg vil gerne sige tak l alle, som gav et bidrag l indsamling for Kræ ens Bekæmpelse.
Tak l de friske indsamlere, der trods snevejr samlede ind.
I år blev der samlet 15.152,50 kr. plus det, der kom ind på MobilePay.
Det er så ﬂot, at I bakker op om det hvert år!
God sommer l jer alle
Hilsen Birthe Madsen

Krocketstævne
Borris Krocketklub a older stævne for vestjyske krocketklubber torsdag den 1. juli 2021 kl.17.00 på stadion i
Borris.
Tilskuere er velkomne!
23
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Borris
Vi VIL udvikle os!
Hvert år handler det for os om at gøre det bedre end det foregående år.
Vi vil sælge ﬂere varer og tjene ﬂere penge.
Det er vi lykkedes rig g godt med de sidst 8 år.
Men vi vil også udvikle os på andre parametre.
Vi vil blive bedre l kundeservice, vi vil udvikle vores unge ansa e l at blive små voksne der tager ansvar, vi vil være mere synlige i sognet, vi vil have en bestyrelse der tager
ansvar og er med l at udvikle bu kken.
Det er ng som vi arbejder med HVER dag hele året.
Vi holder personalemøder, hvor vi snakker rig g meget kundeservice, vores unge ansa e er typisk ansat fra de er gået ud af 9. klasse, l de er færdige med 3. året på handelsskolen eller gymnasiet. I den d udvikler de sig fra at være usikre på det at have et
arbejde, l at kunne styre bu kken.
Kundeservice er også at kunne lbyde den ydelse eller vare som der er e erspurgt.
I den forbindelse er vi i år blevet DAO pakkeshop og vi har investeret i en Slush Ice maskine som vi forventer meget af.
Vi har fået et nyt, stort, ﬂot skilt på den ene endevæg i hallen.
Bestyrelsen har mulighed for at kunne tage på relevante kurser der skaber netværk og
udvikler deres kompetencer i forbindelse med hvad det vil sige at være medlem af en
Coop bestyrelse.
Så vi har hele den mange bolde i lu en.
Kan I alle have en rig g god sommer.
Vi ses i bu kken.

Dagli’Brugsen Borris
Borgergade 13, 97 36 60 13
Åbent HVER dag fra 7-20
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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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Uddelerens beretning i forbindelse med digitalt årsmøde 2020
2020 var et år, hvor vi ﬁk rig g meget af én ng og rig g lidt af mange ng.
Det, der selvfølgelig kom l at fylde mest sidste år, var Coronaen.
Det var en situa on, vi alle skulle vænne os l, og lige pludselig var vi i bu kkerne
”frontpersonale.”
Vi ændrede lidt i den måde, vi normalt havde udført vores arbejdsopgaver. Jeg valgte,
at vi skulle fylde hovedordren af tørvarer op om a enen, e er lukke d, så vi kunne
holde afstand l hinanden og kunderne.
Jeg ﬁk lavet et hold på 4 personer, der mødte ind hver onsdag e er lukke d og brugte
2-3 mer på at fylde varer op. De nød fak sk at komme væk fra deres hjemmeundervisning og gjorde et kanon stykke arbejde.
Som året skred frem, og vi blev mere og mere vant l situa onen, valgte vi at udføre
vores opgaver så meget som muligt normalt.
I forbindelse med coronaen var der også en del ng, der ikke blev l noget.
Traktortræk, konﬁrma oner, blomstermarked, Dalager Marked, ﬁskesæsonen var uden
udenlandske turister, så der var rig g mange af de ak viteter, hvor vi er ak ve, og som
betyder rig g meget for bu kkens omsætning, der ikke blev l noget.
På trods af det havde vi igen i 2020 fremgang i omsætningen.
Vi endte med en omsætning på 13.615.000
Det er en fremgang på 443.000
Resultatet af den primære dri endte på 884.000
Fremgang på 248.000
Det skal vi arbejde med i 2021
Basis på plads
Varer på hylden l de rig ge priser.
Digitalisering
Scan & betal, Coop Prime, Facebook, Den digitale medarbejder
Lokal forankring
Synlighed i lokalsamfundet - det nye skilt i hallen
Uddannelse og udvikling af medarbejdere
Vindende kundemøde
Første & Sidste 10 meter
Allan Nielsen
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10 år efter
Af Anne-Sophie Nygaard Rasmussen,
da er af Jy e og Karl Erik Nygaard Rasmussen
Måden, jeg husker lbage på Borris,
er en lille hyggelig skole, hvor alle
kender alle. Jeg glemmer aldrig, hvor
nervøs jeg var første skoledag, selvom
at jeg havde gået i børnehave med
dem, jeg skulle starte i skole med. Så
var der alligevel et eller andet over
det. Man blev en af de store nu.
Samme følelse kom op i mig igen i 6.
klasse, da vi skulle forberedes på at
starte i 7. klasse på Kirkeskolen i
Skjern, og at de e skulle være vores
nye skole de næste 3 år. Her var der
dog også andre ng, der spillede ind,
for nu var der heller ikke længe l, at
vi skulle konﬁrmeres i Borris Kirke af
den dligere præst Henrik.
Kirkeskolen for mig var 3 gode år,
hvor jeg mødte mange nye mennesker, og nye venskaber kom l. Jeg gik
på Kirkeskolen l og med 9. klasse,
hvore er jeg i 10. klasse skulle starte
på Dejbjerglund e erskole i år
2013/14. På Dejbjerglund E erskole
valgte jeg videnskabslinjen, som det
hed dengang. Her var der fokus på fysik, kemi og biologi. Selvom jeg aldrig
har været den skarpeste l matemak, så skulle det ikke stoppe mig for at
vælge den linje. Den tankegang går
jeg stadig med den dag i dag og har
brugt den de sidste år, ja fak sk lige

10 år er nu gået, og de næste 10 år er
nu gået i gang. De sidste 10 år er gået
stærkt. Stærkere end jeg havde forventet og troet, men det er nu vist
meget godt. De sidste 10 år for mig
har været en oplevelse med mange
gode minder, jeg ikke ville være foruden den dag i dag. Mange venskaber
holder ved, og mange nye venskaber
er kommet l de sidste år.
Borris skole har på mange måder været med l at forme mig l den, jeg er
i dag.
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siden jeg var helt lille. Den dag i dag er
jeg glad for at have gået på Dejbjerglund E erskole, da det har været med
l at styrke mig den dag i dag. Dejbjerglund E erskole var på mange
måder med l at søge mig i nye retninger i forhold l, hvad jeg skulle de
næste mange år.
E er e erskolen startede jeg på HG
på Handelsskolen Skjern, det der i dag
hedder EUD. HG tog dengang 2 år på
grundforløbet, hvor man bage er
skulle ud at ﬁnde en læreplads. Da jeg
startede på HG, ﬁk jeg et studiejob
ved siden af nede i Dagli’Brugsen i
Borris. Dagli’Brugsen Borris synes jeg
har været en rig g god arbejdsplads,
hvor ikke to dage er ens. Jeg afslu ede HG foråret 2016 og valgte at starte
på EUX Business, januar 2017.

EUX student 2018

mester nåede jeg at bo 1,5 måned i
Aalborg øst og dernæst 1,5 måned i
Århus hos min storesøster, ind l jeg i
slutningen af november fandt en
fremlejet lejlighed, jeg kunne leje det
næste halve år.

For ikke at sidde derhjemme i et halvt
år, valgte jeg at holde min skole vedlige ved at tage nogle fag på VUC. Det
sidste halve år på HG fandt jeg ud af,
at det ikke ville være helt dumt for
mig at tage en EUX Business, da det
var en mellem ng mellem den gamle
HG’er og en HHX. EUX ville nemlig åbne nogle uddannelsesmuligheder op
for mig i forhold l, at jeg sad lidt med
tankerne om, om jeg skulle starte på
Graﬁsk Designteknolog i Aalborg, eller
om jeg skulle være pædagog ligesom
mine storesøstre. Jeg valgte derfor
e er min EUX eksamen i sommeren
2018 at starte på Graﬁsk Designteknolog i Aalborg. I løbet af mit første se-

Aalborg bød mig på mange oplevelser,
og jeg fandt ret hur gt ud af i løbet af
mit første semester, at det med at sidde og kreere ng både fysisk men også online var mere en hobby end et
arbejde, hvilket var med l at gøre, at
jeg blev mere og mere interesseret i
at udforske pædagogfaget. De e resulterede i, at jeg i januar 2019 droppede ud af mit studie i Aalborg, og
dermed startede der et nyt kapitel for
mig. Et nyt kapitel, hvor jeg ikke hav29

begge mine storesøstre, når jeg blev
stor, så har jeg aldrig på noget dspunkt fortrudt det. Det kom dog heller ikke som nogen overraskelse for
min familie, at jeg endte med at
droppe ud, da de godt vidste, at det
var pædagoguddannelsen, jeg ville
vælge i sidste ende.
For at gå lidt lbage l mit andet år
på HG, startede jeg på Æ’ Kaﬀehold i
Herborg. Æ’ Kaﬀehold er et lokalt
gymnas khold, der holdt l i Herborg. Imens jeg gik på Kaﬀeholdet,
var jeg også gymnas ktræner i Borris
i to sæsoner. På Æ’ Kaﬀehold mødte
jeg en stor del af de mennesker, jeg
snakker med den dag i dag. Det var
også der, min kæreste Sebas an og
jeg mødte hinanden for lige omkring
5 år siden l sommer.

Sebas an og jeg i Paris

de regnet med, at jeg skulle have et
halvt sabbatår, da jeg al d har sagt,
at hvis jeg skulle ud at rejse i en længere periode, så kunne jeg stadig nå
det, enten under uddannelse eller
når jeg blev færdiguddannet. I løbet
af det halve år kom jeg ikke ud at rejse l udlandet, men jeg kom på en
rejse, hvor jeg ﬁk lov l at snuse lidt
l pædagogfaget, da jeg nåede at være vikar ude på dagins tu onen Langenæss en og nede på Skjern Å skolen i nogle korte perioder, ind l jeg
ﬁk fast arbejde ude på Velux i Skjern
ind l min studiestart på pædagogstudiet i Holstebro sommeren 2019.

For at sige lidt om Sebas an, så kommer han fra Ølgod. Sebas an er uddannet tømrer og har taget sin værnepligt i beredskabsstyrelsen i Hader-

Jeg er rig g glad for mine uddannelsesvalg den dag i dag, da det har styrket mig som person på rig g mange
måder. Hvis jeg ikke havde truﬀet de
valg, så var jeg nok ikke her, hvor jeg
er i dag. Selvom jeg al d har sagt, at
jeg ikke skulle være det samme som

Kaﬀeholdpiger
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Skjern, da størstedelen af vores omgangskreds og familie bor hernede i
området. Vi har nu boet i Skjern i to
måneder i et hus, en af vores kammerater har købt, som er opdelt i to lejligheder. Vi synes begge, det er rig g
dejligt at være lbage i området, og
jeg er den dag i dag taknemlig over, at
jeg stadig har kontakt med nogle folkeskoleveninder og venner fra Kaﬀeholdet. For selvom vi alle er hver vores sted og er forhindret grundet COVID-19, så er det jo godt, at man kan
ses på andre måder i den.

slev. Da jeg valgte at ﬂy e l Aalborg,
tog han l Australien og New Zealand
for at arbejde i et halvt år, med to andre kammerater. Da de kom hjem fra
deres rejse i vinter/foråret 2019, ﬁk
Sebas an arbejde hos Kølkær Entreprenørﬁrma lidt uden for Herning,
hvor han også arbejder den dag i dag.
Som sagt har Sebas an og jeg kendt
hinanden i 5 år og været kærester i 4
år den dag i dag. Sebas an og jeg
ﬂy ede sammen l Holstebro sommeren 2019, da vi begge regnede
med at starte på uddannelse. Sebas an valgte dog at springe fra sit studie,
da han var blevet rig g glad for sit arbejde hos Kølkær.

10 år er gået, og hvem troede, at man
kunne nå så meget på 10 år. Nu er jeg
spændt på, hvad de næste 10 år bringer, men ja hvem ved. Jeg ved det ikke, men jeg glæder mig l at tage de
nye udfordringer op med åbne arme.

Den dag i dag står jeg og skal afslu e
min anden prak k på pædagogstudiet
her i slutningen af maj. Til sommer er
der kun halvandet år lbage l, at jeg
er færdiguddannet pædagog.
E er at have boet halvandet år i Holstebro har vi valgt at ﬂy e lbage l

De bedste hilsner Anne-Sophie Nygaard Rasmussen
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Kom ”indenfor” i vores skole-fællesskab
Det har været meget sparsomt med åbne arrangementer på Borris Skole det seneste år. Vi har, som alle andre skoler i landet, været underlagt strikse vejledninger og retningslinjer her i perioden med Corona. Det har i høj grad begrænset en stor del af det fællesskab, som Borris Skole almindeligvis er ramme om.

Skolens nye bibliotek i det gamle Sløjdlokale.
Her har Egon Dag Nielsen og skolens pedel Børge lagt en del mer i ombygningen

Vi har må et undvære skolefester, julearrangementer, åbent hus og bedsteforældredag, ja i perioder endda vores elever.
Heldigvis har vi i denne periode kunnet bevare en form for fællesskab, nemlig
det virtuelle gennem vores skærme. Så på trods af hjemsendelser har vi på skolen fortsat ha kontakt l skolens elever og forældre, vi har fortsat kunnet understø e de vig ge klassefællesskaber, men dog digitalt. Digitale fællesskaber
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kommer på mange
måder l kort i sammenligning med fysiske, men det er langt
bedre end intet fællesskab.

SFO’en
Som har fået en større ”makeover”

Status er lige nu, at alle elever er lbage i
en eller anden form
for fysisk skolegang.
Men Corona retningslinjerne gør fortsat, at
vi har en helt anden
hverdag, end vi er vante

med på skolen.
Vi har forsøgt at få lidt godt ud af de mange Corona benspænd på skolen og
blandt andet beny et hjemsendelser og begrænsninger l at få pi et skolen
lidt op ude og inde.
Skolens pedel Børge
har ha travlt, og
blandt andet er skolens ”nye” bibliotek
blevet færdiggjort i
det gamle sløjdlokale, SFO’en og skolens
gangarealer har fået
nyt maling med mere.
Skolens indgangsparer også blevet frisket op med frisk
maling, nye lo er, døre

Skolens nye indgangspar
Som har fået nyt gulv, nye lo er og ydredøre

SALGSVARER
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og gulve, og i øjeblikket knokler Børge på med skolens nye madkundskabslokale. Det skal stå færdigt l det kommende skoleår, hvor retningslinjerne forhåbentlig igen llader undervisning i vores faglokaler.
Mit store håb er, at vi i det kommende skoleår igen kan afvikle de arrangementer, som vi har må et undvære på grund af Corona og dermed igen kan rumme
de der lhørende fysiske fællesskaber, som vi plejer. Ind l da, har I nu fået et lille ”kig indenfor” på Borris Skole.
Vi glæder os l at se jer alle l de forskellige arrangementer, som vi forhåbentligt kan genoptage i det kommende skoleår.
Med venlig hilsen
Ole Kronborg

Skolens madkundskabslokale
som i øjeblikket er ved at blive sat helt i stand fra bunden.
Her er Børge ved at bryde det gamle ned og gøre klar l nyt.
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HÅNDBOLD
Smilet og op mismen hos alle i udvalget lever.
Vi er på banen igen – og det spiller !
Sommertræningen er i fuld gang for de store hold, hvilket giver den gode energi
l den sport, vi gerne hepper l.
Planlægningen af næste sæson er godt på vej, og vi hører gerne fra dig, hvis du
vil hjælpe udvalget med at fylde en længe ventet hal l træningen.
Samfundet er bygget op omkring frivillighed, og det kræver en indsats at stå
sammen som by, klub og hold.
Håndboldudvalget vil gerne sige tusind tak for alle, der på trods af at vi ﬁk det
røde coronakort, l stadighed stø er vores unge mennesker og giver dem mulighed for at møde en engageret og glad træner.
Vi glæder os meget l at se jer alle i hallen.
Lad os sammen ﬂøjte en ny sæson i gang 😊
På vegne af håndboldudvalget
Lone Fjeldsted
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Ny lokalhistorisk bog
Bogen handler om Henry Olesen, der er født i Borris og var meget kendt
for at ligne den verdensberømte danske eventyrdigter H. C. Andersen.
Foruden at ligne digteren optrådte han også med at oplæse hans eventyr
ved festlige lejligheder.

Bogen koster kun 75 kr. og kan købes i Dagli’Brugsen i Borris.
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ÅSTEDPARKENS ÆLDRECENTER
Fødselsdage:
3/6 Bernhard Søjdis

92 år

12/6 Thyra Gerda I. Kirk

87 år

1/7 Karsten Wirring

72 år

15/8 Svend Meiner

85 år

Vi har sagt farvel l:
Metha Mortensen
Karen Margrethe Pedersen
Villy Damgaard
Konrad Krogh S gsen

Vi har sagt goddag l:
Konrad Krogh S gsen
Thyra Gerda I. Kirk
Kaj Ove Madsen
Poul Leo Nielsen
Bri a Nielsen
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Gudstjenesteliste
Dato

Borris kirke

Faster kirke

Evangelietekst

6. juni
1. søndag e er
trinita s

19.00
A engudstjeneste

10.00
Frilu sgudstjeneste
ved Ak vitetshuset
i Astrup

Luk 16,19-31

13. juni
2. søndag e er
trinita s

10.30
Børnekirke

9.00

Luk 14,16-24

27. juni
4. søndag e er
trinita s

10.30
Konﬁrmand15.00
altergang og
KonﬁrmandMinikonﬁrmandindskrivning
afslutning
Samkørsel og
børnekirke
Fælles gudstjeneste i Borris
10.30
Kirkekaﬀe

4. juli
5. søndag e er
trinita s

Fælles gudstjeneste i Faster
10.30
Samkørsel og kirkekaﬀe

Luk 5,1-11

11. juli
6. søndag e er
trinita s

Fælles gudstjeneste i Borris
10.30
Kirkekaﬀe

Ma 5,20-26

18. juli
7. søndag e er
trinita s

Fælles gudstjeneste i Faster
10.30
Samkørsel

Luk 19,1-10

25. juli
8. søndag e er
trinita s

Fælles gudstjeneste i Borris
9.00
Mar n Jensen

Ma 7,15-21

20. juni
3. søndag e er
trinita s
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Luk 15,1-10
Familien

Luk 6,36-42
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Gudstjenesteliste
Dato

Borris kirke

Faster kirke

Evangelietekst

1. august
9. søndag e er
trinita s

Fælles gudstjeneste i Faster
9.00
Poul Ivan Madsen

Luk 16,1-19

8. august
10. søndag
e er trinita s

Fælles gudstjeneste i Borris
9.00
Mar n Jensen

Luk 19,41-48

15. august
11. søndag
e er trinita s

10.30
Børnekirke og
kirkekaﬀe

9.00

Luk 18,9-14

22. august
12. søndag
e er trinita s

Fælles gudstjeneste i Faster
10.30
Samkørsel, børnekirke og kirkekaﬀe

Mark 7,31-37

29. august
13. søndag
e er trinita s

Fælles gudstjeneste i Borris
9.00
Mar n Jensen

Luk 10,23-37

Kollekt er kirkens indsamling
Indsamling i kirken fra August og frem går l Folkekirkens Nødhjælp.
Folkekirkens Nødhjælp arbejder med mennesker i nød over hele verden. De
sultende og de sårbare. De fordrevne og de forfulgte. De undertrykte og de
diskriminerede. Verdens fa gste, som på grund af krig og katastrofer eller
strukturel ulighed ikke har en stemme, der kan høres.
Der er mulighed for at give en gave l de e arbejde, ved at lægge en skilling i
kirkebøssen eller på mobilepay 88-00-77
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Det spirer frem
Der er noget skønt over forår og forsommer. Denne her
d på året, hvor det kribler og krabler. Hvor der er en
summen af liv. Hvor græsset grønnes og grenenes blade
foldes ud.
Når det sker, da er det som om at vi hur gt glemmer,
hvor koldt, vådt og trist e erår og vinter egentlig har
været. Da er det, at vi glemmer de mørke dage og
vinterens træghed.
Mens de e skrives er vi stadig i et vist omfang ramt af
restrik oner grundet Corona. Måske er vi det også i sommeren? Kommer der er
et dspunkt, hvor vi har lagt det bag os? Som med forsommeren;
At vi by
Den forbudte
glemmer, hvor voldsomt Coronaen egentlig ændrede vores liv. At vi når l det
punkt, hvor vi glemmer de voldsomme indgreb i vores dagligdag. Måske.
Med forsommerens glemsel bliver jeg også mindet om nogle ord fra bibelen.
Gud siger Husk ikke på det, der skete dligere, giv ikke agt på for den (Es
43:18). Når solen bryder gennem skyerne og temperaturen s ger, da kan vi
nemt glemme, hvordan trange der langsomt skrider, som Brorson kan skrive
det. Alt det skønne og dejlige vi forventer med forsommers komme, får alt det
trælse l at blegne.
I bibelen er fokus dog et andet sted. Fortsæ elsen på bibelverset lyder nu
skaber jeg nyt, nu spirer det frem, ved I det ikke? Gud selv skaber nyt. Ikke som
års dernes ski en. Nej, Gud vil skabe helt nyt. Han genskaber jorden, sådan
som det oprindelig var tænkt. Han vil skabe en jord, hvor vi ikke skal opleve
vinteren strenges. Hvor vi ikke skal opleve pinsel og smerte. Hvor vi ikke skal se
vore egne nederlag i øjnene over det,
som ikke blev, som det skulle have
været.
Han skaber en verden, hvor synd, død,
ødelæggelse, ikke længere skal sæ e
sine spor. En verden, hvor virus ikke
skal præge vores liv. Det er lø et l os
fra Gud. En dag vil Jesus komme igen
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for at gøre alt godt. Derfor kan vi også i slutningen af vores bibel læse Jesus
sige: Se, jeg gør al ng nyt (Åb 21,5).
Mens vi endnu venter på den dag, kan vi godt have det som den mørkeste
vinter—og vi længes. Derfor slu er vores bibel også med lø et fra Jesus Ja, jeg
kommer snart (Åb 22,20). Jesus glemmer os ikke. Han står ved sit lø e. Ligesom
forsommerens tegn kan ﬁndes i en knop på grenen eller blomsten der spirer
frem, sådan må vi se de små glimt af Guds godhed og vide, at en dag skal det
blive endegyldigt godt.

Konﬁrmandindskrivning
Der er indskrivning l det kommende års konﬁrmandundervisning søndag den
20. juni kl. 15 i Borris kirke. Vi begynder med gudstjeneste, hvore er der er
indskrivning. Elever på de lokale skoler bliver inviteret pr. brev.
Konﬁrma on i 2022 er i Borris den 1. maj og i Faster den 25. april.

Brug for en samtale
Mangler du en at betro dig l? Præsten står l rådighed for samtale og har
tavshedspligt. Det kan være når livet gør ondt, opleves svært eller
uoverskueligt. Når livets store spørgsmål om Gud, tro og eksistens har brug for
andre øjne.
Du kan vende stort og småt i samtalen. Præsten er som det andet menneske,
der ser og ly er. Gerne s ller spørgsmål. Gennem samtalen går vi et stykke
livsvej sammen. En samtale med en præst er ikke terapi, men muligheden for
at blive set, hørt og rummet med det, man bærer på.
En samtale kan foregå derhjemme, i præsteboligen eller i Guds natur.
Har du brug for en samtale eller kender nogen, der har, er du velkommen l at
henvende dig på 21654812 eller
snol@km.dk.
Vil du hellere have en anonym samtale,
kan du henvende dig l Sct.-Nicolai
tjenesten på 70-120-110 eller besøge
h Dansker
ps://www.sjaelesorg.nu/
koloni
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Kirkegænger i en Corona d
Jeg er blevet s llet spørgsmålet: Hvordan er det at være kirkegænger i en Corona d?
I det forløbne år har det været svært for kirken at være kirke ”som den plejer”.
Først blev gudstjenester aﬂyst. Pyha! Hvor jeg syntes, at det var svært ikke at
komme fysisk i kirke l påske,
men heldigvis kunne jeg ”gå i
kirke” alligevel. Jeg blev trofast kirkegænger i ”DRkirken”, ligesom jeg ly ede l
ﬂere prædikener fra andre kirker, der allerede var begyndt
at streame gudstjenester på
deres hjemmeside og på Facebook. Jeg glæder mig over de
muligheder interne et har givet os. Det har været spændende at høre forskellige præster tale over de samme tekster, og det vil jeg nok
blive ved med en gang imellem e er Corona.
I Borris synes jeg, at kirken er blevet mere synlig i lokalsamfundet. Byens Facebookside er blevet brugt l informa on om kirkelivet, ligesom det der har været muligt at ly e l mange prædikener, hvilket jeg håber vil fortsæ e, når det
igen bliver muligt at gå i kirke uden restrik oner. Det giver en mulighed for at
ly e l en prædiken fra sin egen kirke,
selvom man ikke har mulighed for at
deltage fysisk.
Da kirkerne åbnede op igen, blev det
med ﬂere forandringer pga. de gældende restrik oner. Det har været
mærkeligt at opleve, at Guds hus ikke
kunne rumme alle på en gang. Indimel42
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lem var jeg ikke tryg ved at gå i kirke. Jeg syntes, at der var for mange kirkegængere og jeg var angst for at blive smi et. Heldigvis er Gud l stede i alle huse og det trøster mig, når jeg sidder hjemme.
I påsken 2020 kunne vi gå ned på kirkegården for at hente en rose, hvorom der
var viklet påskens glade budskab. I år
var der påskefamilietur i Møllegårdsskoven og påskegåtur med 6 stop/poster og
fortælling om påskens budskab. Jeg kørte noget af ruten på min el-scooter og
det var let at spo e skiltene. Det må have været sjovt for børnene at gå turen
og så spejde e er det næste skilt.
De sociale arrangementer, som a oldes
i kirkeregi, er blevet nedjusteret kra igt
eller helt aﬂyst. Særligt l jul var jeg
skuﬀet, da jeg holder utroligt meget af at gå i kirke l jul. Her i Borris havde 3.
klasse lavet en altertavle l hallen bygget op over kirkeåret. Den bestod af
mange felter, som så blev præsenteret som en slags julekalender på Borrissiden på Facebook. Det var rig gt hyggeligt at se børnene fortælle om det felt de
havde lavet. Siden har jeg i en online-gudstjeneste set, at altertavlen var blevet
ﬂy et ned i kirken. Dejligt, at den blev brugt, ligesom det også var en sjov idé,
da der her i Borris blev tænkt krea vt og det udmøntede sig i et drive-inbryllup.
Nu lempes der på restrik onerne og jeg er færdigvaccineret, så nu glæder jeg
mig l at være fysisk l stede i en kirke igen. Jeg beder l, at jeg kan lægge angsten for smi e helt væk, være tæt på andre og igen opleve det kristne fællesskab, som jeg har savnet, ligesom jeg vil skråle med på salmerne af mine lungers fulde kra .
Skrevet af Lilli Thingmann Christensen
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Konﬁrma on
Grundet situa onen med Corona er årets konﬁrma oner ﬂy et l juni.
I Faster er der konﬁrma on lørdag den 5. juni kl. 10, hvor følgende skal
konﬁrmeres
NAVN
Alexzander Lykke Juhler
Aske Bang Mikkelsen
Ida Guldbrandt To
Ida Vendelbo Vestergaard
Johan Boel Olesen
Jonas Kirkeby Solsø
Simone Frimor
Soﬁe Hagelskjær
Oskar Rehfeld Buskbjerg

ADRESSE
Præstevejen 10
Stensbovej 3
Fasterkærvej 6
Videbækvej 21
Egerisvej 38
Nørrelundvej 8
Højevej 48
Egerisvej 24
Ahlervej 5

I Borris er der konﬁrma on lørdag den 19. juni kl. 10, hvor følgende
skal konﬁrmeres
NAVN
Anders Poulsen
Andrea Ringgaard Krejberg
Andrea Varridsbøl Hansen
Hjalte Rahbæk Kræn
Ingrid Margrethe Fjeldsted Aagaard
Jakob Bak Ostersen
Joseﬁne Greisgaard Lauridsen
Kasper Nyholm Knudsen
Marie Green Jørgensen
Oliver Nørgaard Larsen
Polina Samoilenko
Soﬁe Kolby
Thilde Lomholt Nielsen

ADRESSE
Vestergade 44 B
Flodgårdsvej 24
Borrisvej 33
Møllegårdsvej 1 A
Stadionalle 13
Sønderskovvej 10
Egernvej 14
Arnborgvej 35
Højbyvej 4
Storegade 50
Gråhedevej 4
Borrisvej 20
Flodgårdsvej 36
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10 år e er
Af Maria Bundsbæk Rahbek,
da er af Birgit Bundsbæk og Jens Rahbek.
Gennem mine sidste år i folkeskolen
havde jeg en stor interesse i de naturvidenskabelige fag, og jeg vidste derfor, at jeg e er e erskoleåret ville tage en gymnasiel uddannelse og gerne
med et naturvidenskabeligt fokus.
E er mange overvejelser om, hvorvidt
jeg skulle vælge VGT eller HTX, faldt
valget på HTX, og det valg var det helt
rig ge. Jeg havde tre virkelig gode år
på HTX og har stadig gode venskaber
herfra. På HTX følte jeg mig godt lpas, og jeg var glad for fagene, underviserne og ikke mindst arbejdsformen,
som var præget af gruppe- og projektarbejde. Det var fedt at få lov at
”nørde” i laboratoriet, men også at
være krea v med udvikling af produkter, og generelt var der en stor frihed.
Gennem det sidste år på HTX blev jeg
mæ et af matema k og bioteknologi,
men ﬁk l gengæld øjnene op for
samfundsfag, og jeg droppede dligere planer om ingeniøruddannelser
inden for biologi og kemi og ﬁk i stedet øje på uddannelsen Folkesundhedsvidenskab – mere om det senere.
I min fri d dyrkede jeg stadig gymnas k, men genoptog også min interesse for ridning e er 5 års pause, og det
viste sig, at jeg havde savnet det mere, end jeg troede. E er lidt d droppede jeg gymnas kken og begyndte

Klædt ud som en GaJol-æske forlod
jeg skolegården på Borris skole en dag
i juni for over 10 år siden. På den ene
side var afskeden vemodig, for det var
jo her, jeg havde lbragt en stor del af
min barndom, men jeg var også klar
l, at der skulle ske noget nyt. Jeg gik
på Kirkeskolen i Skjern i to år og brugte min fri d på gymnas k, hvor jeg
både var ak v i Borris og på Juniorholdet. I 9. klasse tog jeg på Vedersø
Idrætse erskole, hvor jeg havde et
godt år med masser af gymnas k og
nye venskaber.
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at ride ﬂere gange om ugen.

Mine ungdomsår ligner på mange måder de ﬂeste andres, men de var også
anderledes, da sygdom fyldte meget.
Kort før jeg stoppede på Borris skole,
ﬁk jeg konstateret cøliaki (glutenallergi), og det førte mange udfordringer med sig. Først og fremmest kræver sygdommen en livslang glutenfri
diæt, hvilket var en stor omvæltning,
men derudover har jeg ha mange
e erfølgende problemer. Det medførte, at jeg i løbet af mine teenageår
brugte mange mer på hospitalsbesøg og undersøgelser i både Herning
og Aarhus, og endnu ﬂere mer på
bekymringer og frustra oner over de
begrænsninger, det medførte. Jeg
havde ikke overskud l det samme
som mine venner, og det var svært at
skulle prioritere, hvad man ville bruge
sine kræ er på, når man allerhelst
ville det hele. I dag fylder sygdommen
heldigvis mindre end dengang, men
det koster indimellem et par sygedage
og kræver stadig en indsats, for eksempel bager jeg alt mit (gluenfri)
brød selv og har næsten al d selv
mad med, når jeg deltager i arrangementer.

gange om ugen og desuden var frivillig hjælper ved ridefysioterapi.
Jeg ville gerne ud og rejse og ﬁk derfor arbejde på en rideskole i England,
hvor jeg både skulle hjælpe l med
hestene og med at passe ejerens 1årige da er. På papiret var det et perfekt job, men desværre havde familien mange konﬂikter, og det var ikke
et rart sted at være, så e er to måneder rejste jeg hjem igen. Jeg vidste ikke, hvad jeg nu ville, for opholdet i
England skulle have været min store
sabbatårsoplevelse. Jeg brugte mine
dage på rideskolen og beslu ede så
en dag, at jeg ville backpacke. Alene.
Beslutningen overraskede både mig
selv og alle andre, men 3 uger e er
sad jeg på ﬂyet l Thailand. Jeg rejste i
4 måneder i Thailand, Indonesien og
New Zealand og ﬁk mange gode oplevelser. Jeg besøgte templer, rismarker
og fantas ske strande, snorklede, sur-

Jeg blev student fra HTX i 2016 og tog
here er to sabbatår. Jeg arbejdede
nogle måneder på plejehjemmet Enghaven i Skjern og brugte alt min fri d
på rideskolen, hvor jeg selv red ﬂere
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fede, dyrkede yoga og underviste 4
uger i sundhed og hygiejne på en lokal
skole på Bali. Mange dage gik også
med bare at gå rundt i området og nyde oplevelsen – fak sk var de bedste
dage dem uden planer. En helt særlig
oplevelse for mig var at bes ge vulkanen Rinjani. E er mange år med sygdom, hvor jeg ikke havde overskud l
det samme som alle andre, havde jeg
nu besteget en vulkan!

Jeg afslu ede min rejse i New Zealand, hvor jeg først var på rundrejse
og dere er besøgte min tvillingesøster Signe, som arbejdede som aupair
i New Zealand i 9 måneder. Da jeg besøgte hende, havde vi ikke set hinanden i over 6 måneder, så det var et
meget glædeligt gensyn! Jeg boede
hos hende og familien, hun arbejdede

Min søster Signe (th.) og mig

for, i et par uger, og når hun havde fri
i weekenderne, tog vi på udﬂugter.
Det var dejligt at møde hendes ”familie”, og selvom de var enormt søde,
havde jeg lidt dårlig samvi ghed over
at rejse hjem l vores familie i Danmark og e erlade hende på den anden side af jorden.

Jeg har mange gode minder fra min
rejse og er glad for, at jeg sprang ud i
det, og også for beslutningen om at
rejse alene. Det gav mig en kæmpe
frihed, og der var noget særligt ved at
have de specielle oplevelser helt for
sig selv. Jeg mødte mange søde mennesker på min vej, som jeg slog følge
med i et par dage – men indimellem
følte jeg mig også lille og alene og l
der lidt utryg, når jeg stod med min
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kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab. Ved siden af studiet
arbejder jeg på Odense Universitets
Hospital, hvor jeg arbejder med kvalitet i behandlingen og pa entsamarbejde. Min fri d bruger jeg stadig på
heste og ridning, og jeg elsker at komme en tur i stalden e er en dag ved
computeren.

rygsæk et sted i Asien.
Da jeg kom hjem fra min rejse, ﬁk jeg
job som julehjælp hos Sport24 (dengang Spor gan) i Skjern og var heldig,
at der bød sig en mulighed for, at jeg
kunne blive der e er jul. Jeg var glad
for arbejdet og mine kolleger – særligt én af dem. E er et par måneder
blev jeg kærester med min kollega Ni-

Meget er sket, siden den dag jeg forlod den velkendte skolegård i Borris
forklædt som en GaJol-æske. Hvis
man dengang havde fortalt mig det,
du lige har læst, ville jeg nok ikke have
troet på, at fortællingen stammede
fra mig – men det gør den heldigvis.
Jeg glæder mig l de næste 10 år, og
hvad de bringer. Formentligt kommer
en del af dem l at foregå hjemme i
Jylland, for selvom Nikolaj og jeg er
glade for at bo i Odense, drømmer vi
om på et dspunkt at ﬂy e hjem.
kolaj, og ham bor jeg sammen med i
dag, tre år e er. I sommeren 2018
ﬂy ede jeg l Odense og begyndte at
studere Folkesundhedsvidenskab på
Syddansk Universitet. Det er et meget
tværfagligt studie, hvor fagene spænder fra sygdomslære l sundhedsøkonomi. Som mange andre universitetsstudier er der kun få undervisnings mer og l gengæld en stor
mængde selvstudie, men jeg trives
med den ﬂeksibilitet, det giver. I skrivende stund er jeg ved at skrive de
sidste afsnit l mit bachelorprojekt,
og i september 2021 begynder jeg på
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ENDNU ET CORONATILTAG
kunne man fristes l at tænke. Fri den blev prioriteret meget anderledes i
2020. Familielivet blev dyrket på helt anden vis, for den var ikke en knap faktor. Der var d l god mad, måske take away, der blev gået mange ture, der
blev hygget med spil for at nævne nogle af ak viteterne
Sta s kken for Borris Helhed (dagpleje, børnehave og skole) er godt på vej l
at blive forsynet med endnu en topscorer. En topscorer er, når forventede skolestartere er mere end 20 😊 det må da også kunne kaldes et corona ltag, at
kommende forældre vil frem dssikre Borris Skole.
Tallene har jeg fået fra enhedsleder Ole Kronborg, Borris Helhed, og kommentarerne er fra år 2021-mødre.
I skrivende stund er de 18 nyfødte for 2027/2028 allerede nået. Der er sikkert
også nogen, der ikke har oﬀentliggjort den forventede familieforøgelse.
For nogen er det første barn, for nogen er det det erde.
Skoleår

Forventede i 0. kl.

21/22

24

22/23

17

23/24

15

24/25

13

25/26

23

26/27

15

En vordende mor er 22 år og en anden
sidst i 30’erne.
En mor er lige ﬂy et l Borris, og en anden mor ﬂy er l Borris l sommer.
Vejen Grøndal er topscorer ind l nu
med 3 babyer.
Pigerne er der ﬂest af, dog kender ikke
alle barnets køn.

August/september er de store ”velkommen l verden-måneder”
Signe Gosvig er vordende mor l oktober, og så faldt snakken selvfølgelig omkring, hvem der nu også ventede sig, og det er vel at mærke kun dem, som Signe kendte eller havde hørt om.
En søndag formiddag mødtes jeg med 6 af 2021-mødrene i skolegården på Borris Skole. Og fotoet, ja det skulle selvfølgelig være fra trappen ved den gamle
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klokke, hvor de små purke om 6 år står som forventningsfulde 0. klasse skolebørn.
Af de fremmødte var det kun Signe, der selv havde stået der l fotografering
ved skoleopstart – resten var lﬂy ere, dog for de ﬂeste med en ægtefælle, der
var barnefødt i Borris.
Sta s k eller ikke – tallene taler godt for vores dagpleje/børnehave/skole. Flere
kommende skoleår viser en elevmasse på omkring 124 elever, skriver Ole Kronborg, så der er sikret leben i skolegården ﬂere år frem.
Lili Kristensen
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Nye boliger i Borris
Under denne overskri har der dligere været bragt et indlæg i sognebladet
omkring grundene, der ligger mellem Ahlervej og Skolevænget her i Borris.
Jeg har købt projektet af Henning og Bent med det formål at bygge lejeboliger
på grunden. De mente, at jeg må e have bedre d end dem, nu da jeg ikke
havde minkene længere, og da jeg egentlig al d godt har kunnet lide at bygge
og renovere huse, og har en del erfaring med de e, sagde jeg ja tak l lbuddet.
I stedet for at bygge 4 boliger på grunden, er projektet reduceret l at bygge 3
huse på grunden. En del af grunden er, at der ikke må være bakkende udkørsel
på Ahlervej.
De 2 af husene er med udsigt over engene, og en med en god placering ved Ahlervej.
Planen er at bygge huse med cirka 120 kvadratmeter boligareal plus lhørende
garage, så man kan gå direkte ind i huset fra garagen.
Jeg har 2 par, der har udvist interesse for husene, og jeg vil derfor i første omgang bygge 2 huse.
Jeg har dog fundet ud af, at der er en del sagsbehandlings d for bygge lladelser, 10 - 14 uger for en landzone- lladelse, dere er 5-7 uger for bygge lladelse, så hvis der ikke sker noget uforudset, kommet vi forhåbentlig i gang l august/ september.
Planen var at bruge lokale håndværkere l det, jeg ikke selv kan lave, men ellers lave så meget som muligt selv.
Hvis der er spørgsmål l projektet, er I meget velkomne l at ringe l 20493361
for yderligere oplysninger.
Venlig hilsen Preben V. Enevoldsen
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Dalager Marked 2021
Endnu et år uden marked, men det var jo næsten det, vi havde regnet med.
Med de restrik oner og forsamlingsforbud, som regeringen har meldt ud, er
det nærmest umuligt at gennemføre et marked, og slet ikke hvis vi skulle have
en chance for at lave et overskud.
Ville kræmmer og besøgende turde komme?
Hvis vi skulle sæ e et øltelt op, må e der ikke være ret mange mennesker i
det, og vi skulle lukke kl. 18! 2/3 af markedets omsætning ligger jo i det salg, vi
har i teltene. Vi kunne også risikere, at markedet ville blive lukket ned, hvis der
lige pludselig kom et lokalt udbrud af corona.
Hvis vi skulle gennemføre markedet, skulle hele pladsen indhegnes, og vi skulle
have nogle l at kontrollere, om folk havde coronapas eller var testet nega v,
og hvor mange personer, der var på pladsen. Det synes vi ikke var noget for vore frivillige medhjælpere at skulle stå med, da det er et stort ansvar. Vi synes
heller ikke, vi kunne lbyde vore trofaste hjælpere, at de skulle risikere at blives smi et ved frivilligt arbejde.
Men den beslutning, vi har taget om at aﬂyse markedet, har også nogle økonomiske konsekvenser. Da vi sidste år havde booket underholdning og aﬂyste,
skrev vi kontrakt med de forskellige bands l i år. Vi havde ikke drømt om, at
det også ville blive aﬂyst i år. Bandene skulle have 25% af honoraret, og det vil
sige 20.000kr., som vi skulle betale. Vi håber, at det er det, det kommer l at
koste os i år.
Siden vi har taget beslutningen om at aﬂyse, er det næste alle andre markeder,
der har aﬂyst, også dem der ligger hen sidst på sommeren.
Vi har i skrivende stund ikke bestemt dato for næste års marked, men vi håber
selvfølgeligt, at vi får mulighed for at a olde marked i 2022.
Go’ sommer
Jørn Vendelbo
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Borris Mølle
også været en boghvedekværn.
Branden opstod i pilletappen, der griber ind i ganghjulet, og som dere er
driver pillestenen i pillekværnen, der
blev brugt l at ”pille gryn”. Det lykkedes at redde 50 tønder korn ud, inden møllen nedbrændte. At branden
kunne opstå i tandhjulene, hvor
kra en blev overført fra den vandret
liggende mølleaksel l den lodre e
aksel, der trak møllestenene rundt,
skyldtes, at disse tandhjul dengang
var lavet af træ, og disse blev meget
varme pga. frik onen, når de kørte.
E er branden var det kun møllens
fundament, en o ekantet mur på
godt én meters højde, der var lbage.
Selve lejligheden, hvor Simon Peder
Pedersen boede sammen med husholdersken Me e Marie Lauridsen og
møllersvenden Laurids Peder Pedersen, var uskadt.

Vindmølle af hollandsk type

Den første vindmølle i Borris lå i nærheden af Flodgård (på matr. nr. 52c),
var af hollandsk type og kaldtes Flodgård Mølle. Møllen blev opført i 1879
formentlig af Oluf Nielsen, der i 1881
solgte l Simon Peder Pedersen, for
hvem møllen brændte 1887. Da møllen var brændt, blev der foretaget poli forhør for at fastslå årsagen l,
hvordan branden var opstået. Heri er
der en beskrivelse af møllen. Møllehuset var beklædt med træspån. Forneden i en kælder fandtes en pillekværn, og over den i mølleværkets
højde fandtes en sigte. Oven over det
rum, hvori sigten var, var der to kværne. På det næste lo fandtes gangværket, hvori ganghjulet var indsat,
og ovenover igen fandtes ha en,
hvori akslen var. Tidligere havde der

I 1888 blev murresterne ernet, og Simon Peder Pedersen opførte en ny
hollandsk mølle, men ikke på samme
sted. Møllen blev opført på et højere
sted, der i dag hedder Storegade 60,
matr. nr.15a og 15p, Dalager by.
Møllen var en hollandsk gallerimølle.
Den stod på en grundmuret fod ca.
2,5 m høj. Den var selvkrøjende* og
beklædt med træspån og havde tag-
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men selv beholdt jorden. Thomas Pedersen havde endnu ikke fået skøde på ejendommen
og var heller ikke begynd at afdrage på gælden.
Simon Peder Pedersen boede
dog stadig i stuehuset sammen
med sin familie, en tjenestekarl
og den nye møller, der ﬁk kost
og logi. De havde nemlig købt
en mindre ejendom i Tarp
umiddelbart op l sta onsbyen. Den var ved at blive gjort klar l
indﬂytning, og ind l da var det a alen, at de skulle blive boende i møllen.
Besætningen på 4 kalve, 6 svin samt
Simon Pedersens 5 køer og 3 heste
blev reddet sammen med kornlageret.
E er branden blev der ikke opført en
ny vindmølle, men en mødesal, hvor
der blev installeret en dieselmotor l
at trække møllekværnene.

Møllen på Storegade 60 omkring 1910

pap på ha en. Desuden var der stuehus, og fra 1888 også bryggers, stald
og udbygning. I 1902 møddingshus og
svines , i 1903 motorhus med motor,
og i 1904 bliver møllen selvsvækkende*. I 1909 blev motorhuset forbedret
og hed nu Møllehus, og der kom et
roehus l. Den 13.08.1914 nedbrændte møllen med stuehus og lbygninger. I 1915 er der bygget stuehus med
mødesal, hvori der var mølleinventar.
Derudover et maskinhus med en dieselmotor.
Branden opstod i lbygningerne og
bredte sig herfra l møllen. Alt, stuehus, mølle og stald brændte ned. Der
var mistanke om, at det kunne være
en kortslutning. Der var blevet installeret el i møllen kort e er elektricitetsværkets opre else i 1907. Der
havde også få dage dligere været
brand på Dalagergård og på mejeriet.
Her var kortslutning også på tale.
Det fremgår desuden af forhørsprotokollerne, at Simon Peder Pedersen
kort forinden branden havde solgt
møllen l møller Thomas Pedersen,

Bydannende rolle
Borris by hed oprindelig Dalager, opkaldt e er gården Dalagerlund med
købmandshandel*,(brændevins-)
brænderi, gæstgiveri og marked 2
gange om året.
Der kom købmandshandel på Flodgård, hos købmand Villads Slikdal, der
var murer, og hos Jeppe Tarp og i Odderskær ved vandmøllen og stampeværket.
I 1806 blev der opre et et seminarium i Borris og i 1815 også et skolebogtrykkeri. Begge dele blev nedlagt i
midten af 1820erne.
Da Skjern – Herning jernbanen blev
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anlagt i 1881
og sta onen
bygget, voksede
der
e erhånden
en by op i
nærheden af
sta onen,
selv om området var moStubmøllen på Hjerl Hede sejord, og det
l
der var
svært at komme frem her på grund af
ælte og morads. Byen hed Borris eller
Borris Sta onsby. Borris hed området
omkring kirken, og det er nok grunden l, at det blev sta onsbyens navn
i stedet for Dalager.

høkerbu k, hvilket vil sige, at man
handlede med alt muligt lige fra værktøj, søm og skruer l mad og tøj. Varerne hentede man langvejs fra på hestevogne i Vejle, Ringkøbing eller Varde.
I Debelmose var der også en vindmølle på matr. nr. 29a. Ved siden af var
der her stuehus, stald, lade, a ægtshus og bagerhus fra 1881. I 1897 er
der tegnet en forsikring på en vindmølle, den er grundmuret og spånbeklædt. Da den kun er takseret l 1000
kr., kan det ikke være en hollandsk
mølle. Måske var det en stubmølle.
Forskellen på møllerne er, at på en
stubmølle må e man dreje hele møllehuset (der står en stubmølle på
Hjerl Hede museet), medens man
med en hollandsk mølle kun behøvede at dreje mølleha en op mod vinden. Ejerne var: Rasmus Jensen, der i
1888 solgte l Thomas Jensen Søndergaard, som havde møllen, l den
blev nedbrudt i 1912.

Noter:
*Selvkrøjende: krøje = dreje. Som det
ses på billedet, var der en lille mølle
på møllen, som når den kom i vinden
drejede mølleha en om, så de store
vinger kom i vinden.
*Selvsvækkende er en indretning,
som gør, at møllen ikke løber løbsk i
en storm.
En *købmandsbu k var dengang en

Borris Sogns Lokalhistoriske Arkiv
Ove Enevoldsen
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Borris Genbrug
Storegade 15
torsdag kl. 13.00 - 17.00
Åbnings der fredag kl. 13.00 - 17.00
lørdag kl. 09.30 - 12.30
Kontaktpersoner:

Birthe 97366605
Gerda 97366034

Åbningstider
mandag: lukket
ti: 8.30 - 16.00
on: 8.30 - 16.00
to: 9.00 - 17.00
fr: 8.30 - 16.00
lø: 8.30 - 12.00
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HVEM LUKKER OP, NÅR JEG BANKER PÅ 😊
delund E erskole, hvor hun valgte linjefag, der blandt andet omfa ede ridning. En introduk on, der kom l at
betyde meget for hende senere.

”Hist hvor vejen slår en bugt, ligger
der et hus så smukt” er 2 linjer i en
sang, som alle kender. Netop de 2 linjer poppede op, når man så ejendomsmæglerens billeder af huset på
Grønborgvej 6, der blev sat l salg
sidste sommer.

Næste step blev handelsskolen, hvor
hun tog den 2-årige handelseksamen.
Selvom hun vidste, at hun ville gå frisørvejen, var det nok godt at få lidt
mere skole og erfaring med, inden
hun startede i et lærlingeforløb som
frisør. Hendes plan var dere er at arbejde lidt, men så ﬁk hun lbuddet
om en læreplads hos Salon K i Skjern,
og det kunne hun ikke sige nej l. I
2019 blev hun uddannet frisør og
kunne fortsæ e i salonen.

Man fornemmede hur gt en stor interesse fra poten elle købere, og ”TIL
SALG”-skiltet nåede heller ikke at blive s llet op, inden huset var solgt.
Forlydende var, at det var et ungt par
fra Skjern, der havde taget springet at
ﬂy e l Borris.
Nu hvor dagene blev længere, og
udetemperaturen inviterede l udendørs gøremål, troppede jeg en fredag
e ermiddag op på adressen og mødte husherren, siddende på plænetraktoren, foran huset. Jeg fortalte mit
ærinde, og han var helt med på en
snak, men skulle lige vende det med
kæresten. Vi udvekslede telefonnumre, og dagen e er modtog jeg en sms
om, at jeg var velkommen.

I 2018 købte Amalie sin egen hest,
som er en Dansk Varmblod på nu 9
år. En stor, ﬂot vallak, der er opstaldet hos Susanne Simmelkjær på Hanning Hedegaard. At den er opstaldet
betyder så for Amalie, at hun ved, at
den bliver passet, også selvom hun en
dag ikke lige kommer forbi. Amalie tager t turen derud for at være i stalden sammen med hesten og de andre
”hestepiger”, ja og træne dressur ude
på banen.

Ugen e er bankede jeg på og blev inviteret indenfor af Amalie og Jeppe,
begge 24 år. Jeg skulle selvfølgelig også hilse på Maggie, deres gule labrador på 7 år.

Jeppe Korsholm Hansen er født i
Tarm og har gået på Tarm skole. Han
brændte for at komme ind i tømrerfaget e er folkeskolen, men en dårlig
ryg spærrede for drømmen. Derfor
valgte han handelsskolevejen, men

Amalie Julius Nielsen er født i Lyhne
og har gået på friskolen der. Så blev
det e erskole d, og hun kom på La60

skellige opgaver, og man får et medansvar i de opgaver, som ﬁrmaet har.
Firmaet huserer mest i området omkring Give, men har også alt tømrerarbejde i Givskud Zoo.

med alt for meget ”krudt i røven” duede det ikke. Han var sam dig i gang
med et træningsforløb for at styrke
ryggen, og e erhånden viste det sig,
at træningen havde så god en eﬀekt,
at han var klar l en lærlingeplads
som tømrer. Han kom i lære hos sin
bror, Jacob, der har et tømrerﬁrma i
Give, og her ﬁk han sit svendebrev i
foråret 2020. Hvad Jeppe ikke fortalte, da jeg var på besøg hos dem, var,
at han ved overrækkelsen af det fysiske svendebrev i september 2020 ﬁk
Danske Byggeris pris for bedste kammerat 👍 Jeppe er fortsat i ﬁrmaet,
for selvom der er lidt langt at køre,
opvejes det af, at han er i et ﬁrma,
hvor medarbejderne får mange for-

Amalie og Jeppe boede dligere l leje i et hus midt i Skjern – et hus som
Jeppes bror, Jonas, ejer, men de havde gennem længere d været på udkig e er deres eget. Nybyggeri havde
de drø et, men da Grønborgvej 6
dukkede op, må e de ud at se det.
Straks ved ejendomsmæglerens præsenta on af huset mærkede de, at
det var huset for dem. Jeppe skulle
dog lige forlige sig med, at lo shøjden
under de synlige bjælker er 1,80 m, og
han måler 1,90 m. Men som han sag61

hvor hun er i midterﬂokken sammen
med sin tvillingebror. De er en sammentømret ﬂok, og ikke mindst på
grund af, at deres mor døde af kræ i
en alder af 43 år. Amalie var på det
dspunkt 17 år, og hun ﬂy ede hjemmefra ret kort e er. Faderen havde
nok at se l med de små.

de – man vænner sig l det, når man
har knaldet hovedet imod et par gange 😊
Huset var lige l at ﬂy e ind i, så det
har kun været maling i nogle af rummene, og de dligere ejere havde malet huset udvendigt lige inden overtagelse. Jeppe har e er overtagelsen renoveret på overetagen, så de 2 store
værelser nu er forsynet med trægulv
og malet. På sigt vil de gerne have revet væggen ned mellem stue og køkken, så de får et stort køkken/alrum.

Jeppe er vokset op med 2 brødre, så
der har været gang i den i hjemmet på
Vardevej i Tarm. For mig var der noget bekendt ved Jeppe, og det ﬁk jeg
bekræ et under snakken. Hans far er
Henrik Hansen, hvis far, Holger Hansen, for mange år siden havde møbelfabrik på Kirkevej.

Inden de ﬂy ede på Grønborgvej 6
var familien i juni 2020 blevet forøget
med Alfred, og han er startet i dagpleje hos Dorthe, som de er blevet meget
glade og trygge ved. En skår i glæden
er, at hun så stopper 1.6., da hun har
fået nyt job indenfor sin uddannelse.
Jeppe møder dligt ind, så han kan nå
at hente Alfred, og Amalie møder senere og kan så aﬂevere.

Med hver deres store familier kunne
de blive 50 l Alfreds barnedåb, men
Coronaen gjorde, at festen blev udskudt, så Alfred blev navngivet.
Da de bladrede i et gammel sogneblad, som de havde fået af velkomstkomiteen fra Borris Genbrug, så de
annoncen for selskabslokalerne ved
Borris Sports- og Kulturcenter. Det
kunne være stedet for a oldelse af
den første fest i deres nye hjemby.

De har ﬂere venner, der bor i Borris.
Selvom det var huset, de ﬂy ede
e er, har de begge hørt meget posivt om Borris. De håber også at kunne
blive en del af lokalsamfundet og få
muligheden for at være med i forskellige ak viteter. Til Dalager Marked har
Jeppe næsten al d været at ﬁnde
over weekenden, og nu kan han så også være medhjælper.

De har også fundet glæden ved den
passende gåtur rundt om Grønborg,
når barnevognen skal røres, og Alfred
skal have sin middagssøvn. Masser af
frisk lu og en fornemmelse af området og byen får de.

I deres fri d er de meget sammen
med familie og venner, hvis de ikke lige er ude ved hesten eller i ﬁtness.

Lili Kristensen

Amalie er ud af en børneﬂok på 6,
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”En hånd kan blive l fem hænder”

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

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

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

Kasserer:
Birtha Hindsig
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Borris Sogneforening
Kalenderen siger, at det er sommer, vi håber at vejret også ved det og at vi med
varmere dage får skubbet covid 19 væk  Vi trænger l at mødes med ﬂere, ja
måske endda med mange.
Vi har planer om at a olde “krokodille” kaﬀe i krokodilleparken igen i år. Vi har
ikke sat datoer på endnu, men hold øje på Borris sogns Facebookside eller på
Brugsens opslagstavle, så i ved hvornår i skal være klar med kaﬀekurv og picnictæppe.
Fællesspisning står også stadig på vores huskeliste, men vi skal lige lidt længere
hen i genåbningen, inden vi kan fastsæ e datoen.
Nu hvor det gode vejr kommer igen, gror ukrudtet også lys gt . Husk på at I
som grundejere har pligten l at holde fortovet 
I påsken havde vi en lille æggejagt, hvor man skulle rundt og ﬁnde sten, der var
malet som ﬁne påskeæg. Der var hver dag både ni e æg og et æg med gevinst
på. Vi vil gerne sige tusind tak l LindvigVVS/Borris plæneklipper service og Storegades frisør for sponsering af gevinster.
Inden påske kunne børn aﬂevere et gækkebrev i Brugsen og som tak få udleveret et påskeæg. I påskedagene pyntede de ﬁne gækkebreve på hegnet oppe på
torvet.
Garage salg har vi dligere annonceret l d. 20. juni, men det har vi ﬂy et frem
l d. 30. maj, for at undgå konﬁrma ons weekenden. Se opslag andet sted 
Vi prøver at vække storkene l live i år. Vi har for ﬂere år siden, sat en stork for
hvert nyfødt barn i sognet, ved ﬂagene ved Storegade. Denne gang sæ er vi en
for drenge og en for piger, der vil så komme antal på, som s ger i løbet af året.
Vi håber, at i vil hjælpe med at gi besked, hvis I, eller nogen I kender, har fået
barn. Det kan gøres vis sms l Heidi på 29781977.
Send gerne adresse med, så der ikke blir dobbeltgængere. 
God sommer l jer alle.  Vi glæder os l vi ses.
Med venlig hilsen
Heidi W. Gammelmark
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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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Hermed seneste nyt fra byrådsarbejdet.
Jeg slu ede sidste gang af med at fortælle lidt om ældreområdet, og at vi måske skulle l at kikke på lukninger af plejehjem. Nu er boliganalysen kommet, og
den viser, at vi får brug for ﬂere pladser de kommende år. Derfor ser Åstedparken ikke ud l at komme i fare for nedlæggelse. Heldigvis er det ikke det store
problem at få ﬂere plejehjemspladser. Da vi sidste gang skulle skære i antallet
af plejehjemspladser, omdannede vi ca. 30 pladser på de store plejehjem fra
plejeboliger l ældreboliger - og dem kan vi nu “blot” omdanne igen. Så det er
godt nyt for Åstedparken, at den kan fortsæ e uændret.

Den helt store sag er i øjeblikket Lem Kær, hvor nabo-samfundene virkelig har
organiseret sig og inviterer os derud på ski - gang på gang. Alle argumenter/
beskyldninger om “a alt spil”, “poli kere er i lommen på projektmagere,” “der
er mange andre steder det vil ligge bedre” skal vi forsvare hele den. Det er virkelig hårdt for de nye i byrådet og de poli kere, der bor i lokalområdet, at se,
hvordan et lokalsamfund kæmper for deres område. Den nemme løsning er jo
at sige nej l sådan et projekt, tænker mange. Men siger vi nej, er der også nogle, der bliver u lfredse - det kan være naboer, der bor i gamle usælgelige huse,
som endelig har fundet en vej l en ny lværelse, da projektet vil købe huset
for at kunne opfylde afstandskravene l møllerne.
Jeg er ikke “hardcore” mølle lhænger, og sagen påvirker bestemt også
mig. Men sagen er ikke væsentlig anderledes end alle de andre møllesager, vi
har ha - og i denne sag er det “kun” udski ning l større møller. Naboer og lokalsamfund er al d bekymret for den forandring, der er på vej, og det er helt
forståelig, og det er nu i høringsperioderne, de skal gøre opmærksom på deres
bekymringer. Byrådet a older fak sk et tema-møde om et par uger, hvor emnet kun er Lem Kær, hvor pressen, naboer, projektmager og Vestas er inviteret.
Så vi tager sagen meget seriøst, men vi ﬁnder ikke en løsning, hvor alle er lfredse - det gjorde vi heller ikke i alle de andre møllesager. Der er også Power2X
og solceller i projektet, hvilket også bekymrer, men det er møllehøjden på op l
270 meter, der er den væsentligste udfordring.

Vi skal l at samle 10 frak oner aﬀald ind hos husstanden, har Folke nget bestemt - vi kan naturligvis ikke have 10 skraldespande l at stå ved hver hus, så
Miljøstyrelsen har beskrevet, hvilke ng der må blandes sammen. Dog er det
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en vejledning som Miljøstyrelsen har lavet, som kommunerne så tolker lidt forskelligt… Så nogle kommuner nøjes med to spande og andre har ﬁre. Jeg foretrækker en to-spandsløsning, men hvor ulempen er, at glas skal aﬂeveres i kuber, molokker eller på genbrugspladser. Glas må iﬂg vejledningen placeres
“husstandsnært i gå-afstand.” Men hvad er gå-afstand?? Jeg synes, at ulempen
ved at få tre spande er, at det bliver 200-400 kr. dyrere pr husstand pr år, vi
kommer l at lukke alle molokkerne igen, da vi ikke kan have to ordninger kørende, antallet af genbrugspladser tror jeg også ville skulle reduceres yderligere, vi vil få længere d mellem tømningerne med lugt l følge fra ex. dåser/
plast med madrester. Jeg synes, vi skal udfordre vejledningen lidt, men selvfølgelig være klar l at ændre indsamlingsformen, hvis vi bliver det pålagt - men
set fra min stol er det en væsentlig større og dyrere opgave for vores store
kommune at løse denne opgave end for en storby-kommune, så derfor vil jeg
gerne “skynde mig langsomt…”
Vi begynder så småt at gå i “valg-mode,” og det skal nok blive he igt og interessant at følge, hvilke emner valgkampen får. Jeg ser frem l at se hvilke kandidater, der ops ller i vores lokalområde for de andre par er, og håber på, at vi
kan holde et oﬀentligt møde, hvor vi kan “krydse klinger.” Men nu holder de
ﬂeste vist sommerferie, og gemmer krudtet l e eråret - det vil jeg i hvert fald
gøre.
De e blev ordene for denne gang - god sommer.
Med venlig hilsen
Ole Nyholm Knudsen
Byrådsmedlem for Venstre i Ringkøbing-Skjern Kommune
Næs ormand i Teknik- og miljøudvalget
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Mødte et par veninder, der var på vej
hjem fra brugsen. Snolder var købt
ind l fredag a en.
”Camille og Nikoline, kunne I ikke
godt skrive et stykke l sognebladet
om det at starte op på fodbold igen?”
Lidt fnisende og alligevel nysgerrige –
”Jo, det vil vi gerne”
Pigerne spiller på U12-holdet, hvor
Nikoline og Camille
der er 16 spillere fra Borris og Faster, og de trænes af Frank Lund Jensen og Henning Iversen, der begge
har piger med på holdet. Det er mange l et hold, så der er al d oversiddere ved kampe. Spillerne knokler,
løber, spiller, pja er, hygger – at de
Nikoline og Camille
ikke går i skole sammen, betyder ingen ng. Nogle er ivrige boldspillere, andre er ivrige holdspillere, siger trænerne, der møder stor opbakning fra hele forældregruppen.
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Fodbold, fællesskab og fed genopstart!
Af Camille Lund Jensen og Nikoline Holk Thomsen
Den dag vi hørte, at vi må e
begynde l fodbold igen, kom
der et smil frem hos os begge. Et
kæmpe smil.
Vi er så glade for at være begyndt l fodbold igen, siger Camille, for vi havde virkelig glædet os l at sparke l en bold
igen, spille kampe og træne, og
selvfølgelig l at se alle vores
venner igen. Det har bare været
fedt at mødes igen både med
dem fra klassen og fra Faster.
Alle os fra Borris har spillet sammen siden børnehaven, fortælHenning hjælper de unge spillere
ler de to piger, og vi er bare blevet
ved med at spille også selvom vi nu
er blevet ældre, så har vi stadig fodbold i os 😊
Nu er det kun blevet endnu sjovere og hygge, fordi vi spiller sammen med pigerne fra Faster også.
Det betyder meget for os at komme i gang igen og vi har bare de bedste trænere, siger Nikoline – de har trænet os siden børnehaven, de er gode l at træne
og de kan også godt blive lidt sure hvis ikke vi hører e er, men det er ok.
SE billede på forsiden.
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