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GRUK af Piet Hein: 
 
 
EN EVNE – sommerferieidé for 
travle folk. 
 
 
 

Der findes folk som ikke mere 
har evne l at feriere. 
De bør ta’ fri og gå omkring 
og øve sig i ingen ng. 
Hvad ny er al ens kløgt og 
viden 
hvis man har glemt at spilde 

den. 

Det ikke at være nysgerrig på 
andre og på livet er ikke sær-
ligt charmerende. Hvis man 
ikke er nysgerrig på andre, 
sæ er man sig udenfor fælles-
skabet og udenfor livet. 

Bent Tilsted 
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Har I bemærket at storkene er landet… 
 

Der er 2 fine storke, der har slået sig ned nær blomsterkummen ved indkørslen 
l Borris på Storegade.  

På de 2 storke er der numre, der hur gt bliver større, og det er kun dejligt. De 
fortæller nemlig hvor mange børn, der er blevet født ind l nu i de e år. Blå er 
drengebørn og rød er piger.  
For at vi kan blive ved med at “prale” lidt af vores mange nye børn, så er det 
vig gt, at vi får et praj fra jer. Så hvis I, eller nogen I kender, har fået barn, må I 
gerne sende en besked l os. Send gerne adressen med, så der ikke bliver dob-
beltgængere.  
Besked kan sendes l Heidi på 29 77 19 77. 
 

Med venlig hilsen 
Borris Sogneforening 
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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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Borris krocketklub 
Lige et par stemningsbilleder fra krocketklubbens hjemmestævne d.12. august, hvor vi 
dystede mod hinanden og slu ede af med pølser på grillen. 

En rig g hyggelig sommerfest! 
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Nyt fra Borris Børnehus og dagplejen i Borris 

Borris sogn har i løbet af de seneste år været i posi v udvikling, og der bliver 
flere og flere børn. Det er en utrolig glædelig udvikling, som byen og dens ins -
tu oner påskønner, men det skaber i samme ombæring udfordringer med 
pladsen i vores velfungerende dagpleje.  

Da det desværre ikke er lykkedes at få ansat dagplejere, har forældrebestyrel-
sen drø et, hvad vi kan gøre, for at vi fortsat kan lbyde pasning l de mindste 
børn i Borris. 

Den løsning, vi i samarbejde med forvaltningen for Dag lbud og Undervisning i 
Ringkøbing-Skjern Kommune er kommet frem l, er: 

Vi opre er en ”småbørnsgruppe” i børnehaven, Larverne, som supplement l 
vores dagpleje. Gruppen vil bestå af de ældste børn i dagplejen, som vil få l-
budt plads, ind l de skal begynde i børnehave. Gruppen er startet op 1. august, 
og der er 7 børn i gruppen og er tænkt som et midler digt lbud.  

Denne løsning skaber plads i dagplejen og sikrer mulighed for fortsat pasning l 
kommende forældre i vores område. Løsningen vil fungere som et vuggestue-
lignende lbud med eget grupperum og egen del af legepladsen. 

Rent prak sk er de, hvor Mariehønsene har været, og de e rum skal udvides 
ud i fællesrummet. De får også deres egen legeplads, hvor de kan være selv, 
men der vil selvfølgelig være mulighed for, at de, sammen med deres kendte 
voksne, kan gå på den store legeplads sammen med resten af børnehavebør-
nene. Personalet hos Larverne er Anita, som har været hos Mariehønsene, og 
Malene, som starter den 1. september. 
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På længere sigt ønsker vi at opre e en vuggestue som et supplement l dag-
plejen, for at vi fortsat kan lbyde pasning l alle i Borris. Vi har ansøgt Børne- 
og Familieudvalget om lov l at opre e vuggestue og afventer deres svar, som 
vi håber at få i løbet af e eråret. Hvis vi får lov l at opre e en vuggestue, vil 
det kræve en lbygning. 

Vi ønsker en vuggestue, fordi vi kan se, at børnetallet er s gende og vi allerede 
nu har problemer med at rekru ere dagplejere. Dermed kan vi forhåbentlig 
undgå, at børnene fra Borris lbydes pasning andre steder. 

Vi håber på, at vi i frem den kan byde børn og forældre velkommen i både 
dagpleje og vuggestue. 

René Nordento  Madsen 
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Et godt og konstruk vt samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune 
 

I Borris Sogneforening og Borris Rådet arbejder vi løbende med at skabe udvik-
ling og igangsæ e større eller mindre projekter i byen. Det er et arbejde, som 
o e kræver samarbejde mellem de 2 foreninger, men det kræver i lige så høj 
grad et tæt samarbejde og en god dialog med Ringkøbing-Skjern Kommunes 
ansa e og Byrådet. 

 

I det forløbne år har der været rig g mange store projekter, hvor det har været 
afgørende for os, at vi kunne vende ngene på både poli sk og administra vt 
niveau i Kommunen. Her har vi o e inviteret Ole Nyholm Knudsen l at kom-
mentere på vores projekter og komme med idéer og forslag l, hvordan vi kan 
bære disse projekter videre i det kommunale system. De e indbefa er blandt 
andet projekterne "Borris - Danmarks Laksehovedstad" og "StayGreen Borris", 
men i lige så høj grad vores arbejde med byudviklingen, hvor Borris Sognefor-
ening og Borris Rådet har sendt et omfa ende indspil l kommunen under t-
len "By- og Grundudvikling i Borris 2021-2030". 

 

Selvom alle har været presset af den langvarige Covid-19 pandemi, og selvom 
mange processer vanskeliggøres af restrik oner og indskrænkninger, så har vi 
al d kunnet trække på Ole, men også borgmester Hans Østergaard har s llet 
beredvilligt op ved flere lejligheder. Begge to har i starten være involveret i det 
omfa ende "StayGreen Borris" projekt, og de har også begge to givet deres 
indledende opbakning l projektet. Da vi i foråret skulle lave et indspil på By- 
og Grundudviklingen, havde vi meget lidt erfaring med, hvordan vi skulle udar-
bejde denne strategi, men også hvordan vi skulle formidle budskabet på det 
poli ske plan. Derfor var det en stor hjælp for os, da Ole gav os guidance og 
indspil på struktureringen af vores strategi, og det var endvidere meget glæde-
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ligt for os, at vi kunne sende den endelige strategi direkte l både Hans og Ole. 

Senest har vi ha  et samarbejde med Ole omkring afdøde Egon Lynggaards hus 
på "Strygejernet" i bymidten. Vi var bekendt med, at huset skulle på tvangsauk-

on, og vi var også bevidste om, at huset måske ikke var i den bedste forfat-
ning. Derfor så vi en mulighed for, at huset kunne købes af enten Kommunen 
eller Borris og here er nedrives, så grunden e erfølgende kunne lægges sam-
men med den eksisterende bymidte, som vi renoverede og forskønnede lbage 
i 2014. Derfor var det meget glædeligt, at Ole igen s llede op og var bindeled 
mellem Borris og Kommunen, og det er sidenhen endt ud med, at Kommunen 
har overtaget huset. Planerne er nu, at huset medtages i nedrivningspuljen, og i 
både Borris Sogneforening og Borris Rådet ser vi meget gerne, at vi får mulig-
hed for at udvikle grunden l en dejlig og grøn oase, som dels ligger i naturlig 
forlængelse af den eksisterende bymidte, men også kan anvendes af alle byens 
borgere - ung som ældre. 

 

Fra Borris Sogneforening og Borris Rådet skal der derfor lyde en stor tak l Ole 
Nyholm Knudsen for hans store indsats for byen, og vi sender også en tak l 
borgmester Hans Østergaard og hele staben i Kommunen. Det giver stor værdi 
for alle parter, når et tæt samarbejde og en god dialog udmønter sig i udvikling 
og ini a ver, som skaber et dejligt byrum. Det er l glæde for alle byens og 
sognets borgere, og det er med l at ltrække nye lfly ere fra nær og ern. 

 

Villy Lundsgaard og Lars Rahbæk 

På vegne af Borris Sogneforening og Borris Rådet 
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FRA JORD TIL BORD 
Én gang landmand, 
al d landmand, tænk-
te Pagh Jespersen i 
2003, hvor han udleje-
de sin landbrugsjord 

l naboen og sa e 
grisene ud. 

Men hvordan, for vi 
kender jo alle sangen 
”Når vinteren rinder i 
grø  og i grav”, hvor 
3. vers tydeligt udtryk-
ker Paghs forårsfor-

                  nemmelser: 

Jeg ly er l vårens syngende kor, 
l lærken, den jublende glade, 

vi kender hinanden fra som’ren i or 
den kvidrer, jeg grø er og graver min jord 
med min hakke, min skovl og min spade. 

Heldigvis havde han 
ikke udlejet et lille jord-
lod øst for ejendom-
men, så her kunne han 
udfolde sig, men nu 
med helt andre afgrø-
der. Forberedelserne er 
stadig de samme, for 
traktoren spændes for 
ploven, og jordstykket 
pløjes og harves. Når 
lejeren af landbrugsjor-
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den så er ude med gylle-
vognen, får Paghs køk-
kenhave også en slat, og 
Pagh lsæ er lidt kunst-
gødning som prikken 
over i’et.  

Markplanen har han inde 
i hovedet, men han sør-
ger for, at der ski es 
mellem afgrøderne – 
ligesom på landbrugsjor-
den.  

Der sås, sæ es, plantes i snorlige rækker, som markeres med poser eller pinde 
med afgrødens navn. Ærter, radiser, persille, rødbeder, gulerødder, løg, grøn-
kål, forårsløg, squash, porrer for at nævne nogle. Herudover sæ es kartofler i 
et stykke, så de har l hele vinteren. Jordbærstykket har sin årlige fornyelse, når 
sæsonen er slut, og her har Pagh et fif. De gode s klinger med navlestreng l 
moderplanten sæ es i små po er med jord, og po erne bores ned ved siden af 
planten. Når det er d for udplantning, sni er han navlestrengen, og så har han 
en ny jordbærplante, der er fuld af kra  l at overvintre og klar l næste sæ-
sons bærhøst.  

Porrerne købes i boks og plantes ud. Flere slags kål er forsøgt på jordstykket, 
men uden held. Grønkål er den eneste kål med godt resultat.  

I år har persillen svigtet – én sølle plante, og den dukkede først op e er 2½ må-
ned. De kunne så ikke vente og købte planter i en boks l udplantning.  

På jordloddet findes også et hav af blomster, men det er Gerdas gebet. Hun er 
en krea v sjæl, så der skal være tørrede blomster l brug for vintersyssel. Hør-
blomsten, som har blå blomster, får flo e gule frøstande, og e er tørring en 
uges d er der en fin buket. Mixblanding af frø er også at finde, og her får Ger-
da et væld af farverige blomster l tørring. Studenternelliken er flot i buke er, 
og lige i år har de ha  2 studenter, og så var det jo dejligt at have blomsten i 
haven.  
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E erhånden som afgrøderne er klar, høstes der. Kartofler hentes ind l mid-
dagsmaden. Gulerødder hives op som de lækreste små bidder, og hullet stop-
pes l, så de lbageværende kan vokse. Spises gulerødderne ikke straks, koger 
Gerda dem helt, og når hun ved vinter d serverer hjemmelavet suppe, sni er 
hun gulerødderne i. ”Bedstemor – jeg kan smage sommer” sagde et barnebarn 
engang, hvor Gerda serverede hjemmelavet suppe med gulerødder i. 

Jordbær plukkes og spises med mælk og fløde. Og selvfølgelig kommer der også 
jordbær i fryseren l senere forarbejdning. 

Ærter plukkes, og så sidder Gerda og Pagh ved havebordet og bælger.  

Rødbeder hives op og syltes. Squash og græskar plukkes og syltes. Gerda havde 
lige lavet pickles, da jeg var på besøg. Sikke nogle flo e farver, og man kunne 
nærmest fornemme smagen af sommer, ligesom barnebarnet udtrykte om gu-
lerødderne.  

Som Gerda siger: ”Jeg henter bare, når der er noget at hente, og så går jeg i 
gang i køkkenet”. 

Frø er dyre – en pose med frø kan koste op l 39 kr., så det er også en sport at 
tage frø fra l at supplere næste års indkøb. Frøene pu er de i kaffeposer, skri-
ver navn på og gemmer dem i kagedåser, 
hvor der er tørt. De købte frø er bedst, 
erkender de, men det skal ikke være 
uforsøgt med egne frø.  

De er næsten selvforsynende fra jord-
stykket. Der suppleres dog med agurker, 
tomater m.m. fra drivhuset, der er fra 
1992. Også her laver Gerda forsøg, og i 
år gælder det ananaskirsebær. Vi kender 
alle det gyldengule bær, der gemmer sig 
i en papirsag g lygte, og t er at finde i 
osteanretninger, men også som syltet i 
marmelade.  
Det er godt for Gerdas knæled, at hun 
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hver dag tager 2 x 10 min 
på sin mo onscykel, og 
fra ”møblet” kan hun se 
Go’ Morgen Danmark, og 
her får hun fif l op-
skri er, så hun kan få 
endnu mere ud af haven 
og drivhuset.  

Trods de godt og vel 70 
har de masser af energi i 
deres fælles interesse. 
Fitness er ikke noget for 
Pagh, for hans fitnesscenter er at passe haven.  

Når de sidste afgrøder er høstet, og haven er vinterklargjort, fornemmer Gerda 
snart, at ”løven skal tæmmes”, som hun udtrykker om Paghs rastløshed. Tricket 
er puslespil 😊  3000 brikker, og der er l en hel vinter. Én gang er Pagh startet 
på et spil med 6000 brikker, men det tog også 2 vintre, så det gør han ikke igen. 
Han har det bedst med at få afslu et hvert år – ligesom i haven.  

Og ikke at forglemme – Borris Genbrug tager også en del af deres d. Gerda 
huserer i bu kken, og Pagh, der dligere har været fly emand, henter møbler 
hjem l bu kken. Og Pagh tjekker også de puslespil, der bliver afleveret i Borris 
Genbrug. Et puslespil med en manglende brik er som et kortspil med et mang-
lende kort – ”kabalen” kan ikke gå op.  

Da der var garagesalg i Borris, kom jeg forbi Gerda og Paghs køkkenhave. Med 
de små poser for enden af rækkerne, fik jeg lige et flashback l mine barndoms-
år, hvor jeg deltog i 4H. 

I dag er køkkenhaver af det format sjældne. Der er en vis lfredshed ved at dyr-
ke sine egne grønsager og være selvforsynende. Og som Johan Skjoldborg øn-
sker at udtrykke i sin sang – at naturen og mennesket kædes sammen i bondens 
arbejdsglæde er et godt billede af samspillet mellem Gerda og Pagh.  

Lili Kristensen 
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Sikke en chance at få 😊 Der er kom-
met nye ejere på adressen Mølle-
gårdsvej 19, som har været mit barn-
domshjem. Mine forældre byggede 
huset i 1974, og jeg boede der ind l 
1977.  
Det var meget nærliggende at spørge, 
om jeg må e komme på besøg, og 
endnu engang blev jeg mødt af åben-
hed – ”Du er meget velkommen”. 
Sara og Hans Kris an Karlsmose Gam-
melmark overtog huset 1.5.2021 e er 
Gi e Knudsen. Da hun og Jens Peder i 
sin d købte huset, renoverede de en 

del med blandt andet nyt køkken/
alrum, badeværelse og baggang. 
Trods unge menneskers indtog kan 
jeg se flere ng, som ikke er ændret. 
Sjovest er, at de indbyggede gardero-
beskabe med skydelåger står som 
originale. Med Sara og Hans Kris ans 
overtagelse er der ikke sket det helt 
store. De har malet og lagt nyt træ-
gulv i gang og stue.  
Sara er 26 år og er født i Hejbøl ved 
Ølgod. Hun har gået på Lindbjerg Sko-
le og e erfølgende på Kongeådalens 
E erskole, der har lknytning l FDF 

HVEM LUKKER OP, NÅR JEG BANKER PÅ 
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og dermed masser af mulighed for 
frilu sliv. E er at hun blev student fra 
Grindsted Gymnasium havde hun et 
sabbatår med arbejde og rejse. Drøm-
mestudiet sygeplejerske gennemførte 
hun i Esbjerg med blandt andet prak-

k ved hjemmesygeplejen i Varde 
kommune. Et prak kophold, som 
e erfølgende gav hende et vikariat, 
da hun var færdiguddannet.  
Hun har været FDF’er i flere år, men 
fri dsinteressen blev senere hånd-
bold, hvor hun senest har spillet i Bor-
ris.  
Hans Kris an er 25 år og er født i Bor-
ris. E er Borris skole og Kirkeskolen 
gik turen l Fjordvang E erskole, hvor 
han tog 9. klasse. Tømreruddannelsen 
var hans helt klare mål, så e er 20 
ugers skoleophold i Herning fik han 
læreplads. Desværre var der ikke så 
meget arbejde, så hans lære d blev 
gennemført via 3 forskellige arbejds-
givere. Hans Kris an blev uddannet 
tømrersvend ved FA-byg i Finderup, 
og e er endt uddannelse fik han ar-
bejde ved Hardy Højris. Her var han 
så et par år, inden han så chancen for 
at prøve noget nyt, da han blev l-
budt et job som maskinfører ved En-
gesvang Økologi i Sdr. Felding.  Et job, 
hvor arbejdsdagene l der var me-
get lange. En kammerat mente en dag 

at have fundet et drømmejob l Hans 
Kris an, og det har holdt s k. Nu er 
Hans Kris an ansat ved Samm-Sall i 
Brande, der producerer og sælger 
både individuelt legepladsudstyr og 
større legepladsløsninger med alt lige 
fra vipper, vippedyr, legehuse, gyn-
ger, forhindringsbaner, sandkasser, 
rutschebaner, faldunderlag med mere 

l store modulopbyggede legesyste-
mer. Han er med i hele forløbet fra 
produk on l aflevering af det færdi-
ge produkt, og han er meget glad for 
jobbet, der også indebærer lidt rejse-
dage, da der sælges l hele landet. 
Hans Kris ans fri dsinteresse har væ-
ret fodbold, som han e er e erskole 
har spillet i Karsto . En kammerat fik 
ham med l træning, ja og han faldt 
rig g godt ind i flokken og har spillet 
rig g mange kampe. E er flere ska-
der er han nu stoppet, men fodbold-
kammeraterne er også jag nteresse-
ret, så de har ved siden af fodbolden 
gået på jagt sammen i ind- og udland. 
Sidst har han været i Polen på jagt 
med kammeraterne. 
Hans Kris an overtog for 5 år siden 
bedstefar Hans’ sommerhus, der lig-
ger i udkanten af Sdr. Felding. Et som-
merhus med 3½ ha skov, hvor de 
sidst har nybeplantet 3 ha. Sommer-
huset har Sara og Hans Kris an total-
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renoveret, så det kunne blive deres 
midler dige bolig. Imens de renove-
rede, boede de hjemme hos mor Er-
na.  
Da en familieforøgelse var foreståen-
de, var den inde l at kigge e er et 
hus, som skulle være deres frem dige 
hjem. De har hele den ha  forbin-
delse med Borris og har fulgt med i 
byens indtog på landkortet i flere for-
skellige sammenhænge. I december 
2020 dukkede deres drømmehjem så 
op i en salgsannonce, og hur gt blev 
der indgået en salgsa ale.  
Den 24. januar 2021 blev de forældre 

l lille Thea, så de fik nogle måneder 
som familie i det lille sommerhus, 
inden de alle 3 og hunden Karla ryk-
kede ind på Møllegårdsvej 19 den 1. 
maj 2021. Hele familien blev tromlet 
sammen, og hur gt var malerarbej-
det klaret, så de den 9. maj kunne 
holde Theas barnedåb i deres nye 
hjem.  
Hans Kris an – navnet lyder måske 
bekendt for nogen, men andre gen-
kender nok mere navnet Hansi. Det 
navn fik han på Borris skole, hvor sto-
rebror Mathias’ kammerater havde 
set ”De Na ergale” og her havde op-
snappet navnet Hansi. Tjaee og sådan 
blev det, og i dag er det både familie 
og venner, der kalder ham det. Sara 

og hendes familie kalder ham Hans, 
så kært barn har mange navne 😊  
Sara og Hans Kris an mødte hinan-
den l Saras søsters polterabend, og i 
brudgommens venneflok dukkede 
Hans Kris an op l festen. Et møde, 
der gentager mønsteret, hvor gamle 
Borris-drenge vender hjem med en 
pige udefra 👍 et stort plus for sog-
net, hvilket de kommende årgange 
også viser, og Sara og Hans Kris ans 
lille pige er én af de e erhånden for-
ventede mere end 20 børn i årgang 
2021. 
Selvom de ikke har boet i Borris ind l 
maj, har de ha  deres gang i Borris, 
hvor Sara har været i Ernas serve-
ringsteam, og hun har også hjulpet 
ved både Dalager Marked og traktor-
træk. De regner da også med, at de 
kan blive en del af det team, som gi-
ver en hjælpende hånd l forskellige 
arrangementer. De mener ikke selv, 
at de er idemagere eller ini a vtage-
re, men de er helt sikkert klar l ud-
stukne opgaver.  
E erhånden er de ved at være på 
plads i huset, og hverdagen har ind-
fundet sig. Når Saras barselsorlov er 
færdig, håber hun, at hun kan fort-
sæ e ved hjemmesygeplejen i Varde 
kommune – en arbejdsplads, hun me-
get gerne vil vende lbage l. Hans 
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Kris an kan flekse på sit arbejde, så 
han kan aflevere Thea i dagpleje, og 
Sara kan så a ente.  
De har virkelig følt sig velkomne på 
Møllegårdsvej. Alt imens de gik og 
malede, dukkede nabokonen Linda op 

med en pose boller og smør. Ja, og 
e er få dage fandt de i postkassen 
indbydelse l sølvbryllup i nabolaget. 
Det tegner godt for frem den 😊  
 

Lili Kristensen 
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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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Borris 4H  
Så er 4H startet op igen…  

Vi glæder os til nogle hyggelige eftermiddage i godt sel-
skab med en masse glade børn… 

Vi har en Facebookside, som I forældre kan gå ind og bli-
ve medlem af. Der vil løbende blive lagt al info op. Søg på 
Borris 4H. 

VI SES  

Hilsen 4H lederne  

Hanne Van Vliet, Kaja Madsen, Margit Nyrup, Kaj Bøn-
dergård og Mette Kjær 

Program 2021 
3. september Kanotur - en årlig tradition der indehol-
  der vand, sejlads, sjov og  hygge.  

  Alle kan være med        

22. september Cykeltur til gårdbesøg hos Hanne og 
Ron. 

29. oktober Generalforsamling og afslutning i Bork 
legeland. 

Nærmere information kommer om hvert enkelt arrangement. 

Kontakt os gerne ved spørgsmål: Tlf: 20 44 90 67 (Mette) 
eller 26 13 68 13 (Hanne) 
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Trænings der for håndboldsæsonen 
2021/2022 

Velkommen og vel mødt l en ny sæson med håndbolden ☺ 

Vi ser frem l at se jer alle igen. 

Håndboldudvalget. 
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PADEL I BORRIS 
De kan, vi kan også. Hvorfor skal det kun være centerbyerne Tarm, Skjern, Vide-
bæk og Ringkøbing, der skal være med på bølgen, padel-bølgen ?  

Padeltennis eller, som det nu kaldes, padel er en sportsgren, der kort beskrevet 
er en blanding mellem tennis og squash. Padel er let at komme i gang med, og 
den henvender sig l unge, ældre, øvede og uøvede. Selve banen måler 10 x 20 
meter, underlaget er blødt kunstgræs, og rundt om banen er der et glas- og/
eller trådhegn. Ja og skal udny elsen af banen være større, kan der installeres 
lys og/eller overdækkes med tag, men ellers er det en sport, der kan udøves 
hele året rundt. 

Der spilles al d med 4 spillere, og det er ikke så fysisk krævende, da der ikke er 
fysisk kontakt som i eksempelvis fodbold og håndbold. Dermed kan der spilles 
mix damer og herrer, mix aldersgruppe samt mix øvede og uøvede. Teknisk er 
det heller ikke helt så krævende, og padel er mere skånsom for knæ og ho er. 
Men tag ikke fejl af ak viteten på banen, for i og med at bolden er i gang det 
meste af den, kan sveden pible frem e er kort d. Adrenalinet pirres, men en 
padelkamp er også hyggeligt samvær og makkerskab.  

Når snakken falder på padel, finder man ud af, at der fak sk er mange, der spil-
ler padel eller har prøvet det.  

Det var også kimen l ideen om padel l Borris. Steffan Daasbjerg var forbi fir-
maet Lauge Bonde e er noget spagnum l haven, og på kontoret faldt han i 
snak med Lise. Her kom de blandt andet ind på padel, og da både Steffan og 
Lise havde prøvet det, kunne de ret hur gt blive enige om, at det var en sport, 
de kunne være med l trods sportsskader og alder 😊 så hvorfor køre l andre 
byer, hvis vi i Borris kunne få vores egen bane. 

Hjemme sa e Steffan sig l sin computer og undersøgte, hvad der skulle l for 
at få en padelbane i Borris. Blandt andet søgte han ved Kultur- og Fri dsudval-
gets anlægspulje 2021-2022, der netop havde de e punkt: 

Padel-tennisanlæg Kultur- og Fri dsudvalget beslu ede den 17. april 2018 at 
bevilge op l 175.000 kr. l etablering af padel-tennisanlæg. 

Steffan var novice på området, så han var noget spændt på, hvordan forløbet 
ville blive. Som privatperson kan det jo være noget af en mundfuld at bevæge 
sig rundt i en kommunal ansøgning. Ansøgningen skulle indeholde begrundel-
ser for og beskrivelse af projektet, anlægsbudget, dsplan og forventet dri s-
budget. 
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I begrundelsen skrev han blandt andet, at banen ønskes, da padel ikke s ller 
nær så høje krav l fysikken, som andre sportsgrene gør, hvilket betyder, at vi i 
Borris kan lbyde en sport, som mange flere kan være med l. Det er både en 
sjov og sund måde at få sig rørt på. Der er plads l familien, der vil hygge sig 
med et spil, vennerne, der vil konkurrere, eller ældre, der vil have sig lidt mo -
on udover gåture. Og da byen er i udvikling, vil vi gerne følge trenden at kunne 

lbyde padel.  

I ansøgningen skrev han også, at banen tænkes placeret ved østsiden af hallen i 
lommen mellem læhegn og hallen – på billedet peger Steffan på det markerede 
areal.  

 

Han har et par gange været i kontakt med teknisk afdeling ved kommunen og 
har fået virkelig god vejledning og opdatering om forløbet, herunder også op-
lysning om, at ansøgningen skal i offentlig høring, og at der skal søges om byg-
ge lladelse. 

P.t. er det bygge lladelsen han venter på, for der er bevilget 175.000 kr. fra 
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kommunens anlægspulje 👍  

Steffan har indhentet lbud på projektet, der forventes at beløbe sig l knap 
500.000 kr., så der skal søges sponsorater og eventuelle fondsmidler l den 
resterende finansiering. En lille hær af frivillige l udgravning m.m. er også 
nødvendig, men med sædvanlig lokal opbakning mener Steffan ikke, at det bli-
ver et problem at finde nogen.  

Med placering af anlægget ved hallen skabes der også en samhørighed med de 
andre lbud for mo on, der også findes i Borris.  

Han er spændt på Borris’ modtagelse af padel, men er helt sikkert op mist. 
Padel er populært og bliver ved med at være det, da spillet henvender sig l en 
stor målgruppe, og man er ikke bundet af at møde op på bestemte dspunkter, 
for man samler et hold på 4, klikker sig ind på padelbanens bookingsystem og 
booker en me eller 2. En frihed, som mange i dag sæ er pris på.  

Update fra byrådet august 
 

Her primo august er byrådsarbejdet igen startet op, og vi kan se frem l et 
spændende “program” med vind- og solcellesager, budgetkonference, valg-
kamp og alt det løse :-) 
 
Vi har fået de første udkast l, hvordan kommunens budget ser ud de kom-
mende år, e er kommunens administra on har sat tallene ind fra årets økono-
mia ale med regeringen og udlignings-formlerne. Det ser heldigvis ikke skræm-
mende ud - men med alle udvalgenes ønsker og ltag - som er over 100 mill 
årligt - så er der et stort hul i kassen! Så der bliver en stor prioriteringsopgave, 
men sådan er det al d. Jeg har et stort ønske om, at vi begynder at spare op l 
en ny skole i Skjern, da vi forhåbentlig får lavet en plan for, hvordan skolestruk-
turen i Skjern skal se ud her i e eråret - og det kommer l at koste nogle pen-
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ge, hvis vi skal gøre det rig gt. Men ønskerne spænder vidt, så nu sidder borg-
mesteren og forsøger at fordele sol og vind lige, og det plejer han at være god 

l, så vi kan få alle par er med i budge et - men i et valgår, så skal vi nok få 
brugt alle pengene! 
 
Jeg har i samarbejde med Borrisrådet og Borris Sogneforening fået kommunens 
nedrivningspulje l at købe Egon Lynggaards hus, så i løbet af e eråret bliver 
huset revet ned. Kommunen har ikke nogen konkret plan med grunden, så hvis 
du har en god plan med grunden, så tag fat i mig eller Borrisrådet - så samler vi 
ideerne og ser, hvad der kan lade sig gøre. 
 
Ellers ruller valgkampen så småt, og især fra e erårsferien og frem bliver I 
spammet med kandidater, der vil gøre opmærksom på deres fortræffeligheder. 
Jeg vil lave et par arrangementer i Borris, hvor de, som har lyst l at møde mig, 
får mulighed for det, og forhåbentlig kan vi få nogle af de andre lokale kandida-
ter l at s lle op l et lille vælgermøde. 
 
Jeg synes, at arbejdet er spændende, og selvom det kræver meget d, er jeg 
ved at finde en balance i, hvad jeg fordyber mig i. Det har været svært for mig 
at indse, at man ikke kan være 100% inde i alle sager, vi behandler i byrådet - 
og bruge mere energi på de sager, hvor det er muligt at fly e noget. 
 
Jeg synes, det er vig gt, at Borris har en lokal repræsenta on i byrådet - og 
især e er snart o e år, så er jeg ved at have erfaringen for, hvad der kan lade 
sig gøre og ikke kan lade sig gøre - eller i hvert fald vide, hvor jeg skal spørge. 
Jeg synes selv, at jeg har forsøgt at hjælpe mange med små og store sager, og 
det håber jeg, at I også føler. Jeg får ca. 80% af mine stemmer her i området, 
og det kræver, at knap halvdelen af Borris skal stemme på mig, for at jeg kom-
mer ind - så jeg håber på samme store opbakning den 16. november. 
 

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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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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Mårfælder på stadion 
Som nogen måske har set på facebook, eller lagt mærke l på stadion, har der 
været sat fælder op her i sommerferien. Det skyldes, at vi har ha  en del pro-
blemer med husmår i hallen, hvor de ødelægger isoleringen (den smule der er 

lbage). I år blev det imidler d så slemt, at der på et dspunkt dryppede pis 
ned på banen i hallen, så e er nogle mislykkede forsøg med fælder dligere, 
skulle der andre boller på suppen og gøres noget ved problemet. Vi allierede os 
derfor med en erfaren fældejæger, hvor vi lånte nogle fælder og fik noget vej-
ledning i placering af fælderne og hvilken lokkemad, vi skulle bruge. Det har 
givet resultat med det samme, og vi har ind l videre fanget 4 husmår. Det er 
Thorkild Gjaldbæk og Ole Hindsig, som har taget ansvaret for pasning af fæl-
derne, så hvis nogen ser en fælde, der er smækket eller andre uregelmæssighe-
der, er det bare at tage kontakt l en af dem. Det er bedst at lade være med at 
røre ved fælderne og lokkemaden. Nu når skoleferien er slut, og børnene ven-
der lbage, vil vi erne fælderne fra stadion igen, så der ikke er for mange små 
konsulenter, der blander sig i jagten Hvis der er nogen i området omkring hal-
len/skolen, som har problemer med husmår eller jævnligt ser dem færdes på 
sin grund, som kan være interesserede i at have en fælde stående, kan de hen-
vende sig l Thorkild, Ole eller undertegnede. 

Med venlig hilsen 

Jacob Hindsig 
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Hvad er der l os unge? 
Nogle af os unge har snakket om, at der ikke rig gt var noget at lave e er sko-
le. 

Vi mangler et sted, hvor vi kan mødes og hænge ud. 

Vi har tænkt rig g meget på at få en skateboardbane l skateboards, løbehjul 
og rulleskøjter. 

Vi vil gerne, at der er noget, vi kan lave, l os og andre, fordi byen godt kunne 
trænge l noget nyt liv, så vi unge sikkert kommer mere udenfor og bruger 
mindre d på mobiltelefonen. 

Vi håber, at jer voksne vil tage det her seriøst og se, om I kan gøre noget. 

Med venlig hilsen  
Tilde Gammelmark 

Aviaja Bech 
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Det er i år 10 år siden, at jeg selv og 
min årgang forlod Borris skole, og sik-
ke meget der er sket siden. E er 7 
gode år på Borris skole ski ede jeg l 
Skjern Kristne Friskole for at tage bå-
de 7. og 8. klasse. Jeg husker, at jeg 
var meget nervøs for de e ski e, for 
næsten alle andre i den gamle klasse 
tog videre på Kirkeskolen. Jeg havde 
dog intet at frygte, for jeg klingede 
hur gt med de andre i den nye klasse. 
Ligeledes ski ede Kathrine Gjaldbæk 
og Elise Gosvig også l friskolen, og vi 
tre har fulgtes igennem vores skole d 
helt ind l gymnasiet.  

I 9. klasse tog jeg på Frøstruphave 
E erskole. Jeg var så glad for at gå på 
e erskolen, at jeg gik her i to år og fik 
mange gode oplevelser og nye ven-
ner. Mange af disse er blandt mine 
tæ este venner i dag, og vi ses hel-
digvis o e. På e erskolen udviklede 
jeg mig helt vildt socialt. Jeg har al d 
været en meget s lle person, som har 
holdt sig i baggrunden, men den på 
e erskolen lærte mig at åbne mere 
op for nye bekendtskaber og blive en 
smule mere ekstrovert. På e erskolen 
havde jeg også muligheden for at dyr-
ke alle de sportsgrene, som jeg holder 
af. Der blev både spillet fodbold, 
håndbold og volleyball, og jeg elskede 
at komme afsted ud og spille mod de 
andre e erskoler.  

 

E er e erskolen tog jeg på Handels-
gymnasiet i Skjern, hvor jeg tog en 
HHX. Det var en virkelig god d, både 
med nye venskaber, men også med et 
godt læringsmiljø. Handelsgymnasiet 
er ikke særligt stort, og derfor blev 
man ikke en i mængden, men i stedet 
kunne vi få et godt forhold l undervi-
serne også. Da jeg startede på HHX, 
var jeg ikke klar over, hvad jeg ville 
studere e erfølgende, men e er at 
have ha  faget erhvervsret var jeg 

10 år e er 
Af Sara Bøndergaard 

da er af Me e og Kaj Bøndergaard 
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sikker på, at jeg skulle læse en form 
for jura, når jeg havde ha  et par sab-
batår inden. Jeg fik min studenterhue 
i 2018, og jeg var så stolt.  

 

Mit første sabbatsår rejste jeg l Nor-
ge for at arbejde på hotellet Hermon 
Høy ellssenter sammen med Kathrine 
Gjaldbæk. Her skulle jeg bo og arbej-
de et års d, og jeg var meget glad for 
det. Jeg havde både vagter i køkkenet, 
i rengøringen og sad som badevagt i 
hotellets badeland. Stedet er drevet 
af et ægtepar, Ruth og Arne Håtveit, 
som har ha  hotellet de sidste 40 år. 
Hotellet ligger midt i eldet omkring 
byen Geilo, og der er utrolig natur-
skønt. Jeg har brugt mange mer på 
vandrerture, og på skibakken i vinter-
sæsonen. Min familie og jeg har al d 
været på en årlig skiferie, så mulighe-

den for at komme i bakken næsten 
hver dag i en hel sæson ltalte mig 
også meget, da jeg søgte jobbet. Jeg 
endte med at være så glad for mit 
ophold, at jeg valgte at komme lbage 

l hotellet i den e erfølgende vinter-
sæson. E er mit første sabbatår kom 
jeg hjem og arbejdede på Klokkebjerg 
Plejehjem i Skjern for at tjene penge 

l min næste rejse. Jeg havde sam-
men med Elise Gosvig planer om at 
rejse ud med vores backpacks i Au-
stralien og New Zealand i et par må-
neder i november/december 2019. Vi 
havde en helt fantas sk tur, hvor vi 
blandt andet tog dykkercer fikat, 
sprang faldskærm og besteg bjerge. 
Denne tur har givet mig en kæmpe-
stor rejselyst, og jeg vil egentlig gerne 
ud at se hele verden, men økonomien 
kan desværre sæ e grænser herfor. 
Derfor må e jeg også e er denne 
rejse igen hjem og arbejde på Klokke-
bjerg plejehjem. Her skulle jeg dog 
ikke være ret længe, for min plan var 

Kathrine og jeg på en af vores vandreture i 
Norge. Vi skulle  meget sjældent køre langt 
væk fra hotellet for at finde gode og smukke 
ture at tage på. 

I Australien tog vi dykkercer fikat. Vi var på 
dykkertur på en båd i 3 døgn, hvor vi havde 
flere dyk om dagen i Great Barrier Reef 
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at tage lbage l Norge og arbejde på 
Hermon allerede fra februar. Jeg nåe-
de akkurat at arbejde i Norge i en må-
ned, og så kom Corona desværre alt 
for tæt på. Vi havde ha  gæster på 
hotellet, som var smi et med virus-
sen, og vi var nødt l at lukke ned. Et 
par dage e er lukkede både Danmark 
og Norge ned, og os danske piger, der 
arbejdede på hotellet, sad nu isoleret 
sammen, førend vi kunne komme 
hjem igen. Det var en virkelig ærgerlig 
afslutning på opholdet, men vi hygge-
de os sammen i karantænen og brug-
te i stedet den på afslapning og 
langrendsture. Igen tog jeg hjem og 
arbejdede på plejehjemmet ind l 
sommeren, hvor jeg skulle fly e l 
Århus.  
 

Jeg var blevet optaget på HA(jur), og-
så kaldet erhvervsjura, og skulle e er 
sommerferien starte op med studiet. 
Vores start var meget præget af Coro-
na, så rus-ugen blev justeret ind l 
det absolut minimale, og vi mødte 
kun op på universitetet hver anden 
uge i løbet af det første semester. 
Ellers sad vi på ZOOM hjemmefra. Det 
har derfor været en lidt blandet start 
på studielivet, for selvom jeg lærer en 
masse fra undervisningen og selvstu-
dierne, så mangles det sociale. Hele 2. 
semester må e vi nemlig slet ikke 
møde fysisk op l undervisningen, og 
vi sad derfor meget alene med studi-
et. Heldigvis er jeg fly et sammen 
med to gode veninder fra mit e er-
skoleophold, og det er jeg meget tak-

nemmelig for. Alt det sociale vi mang-
ler på vores studiesteder, finder vi i 
stedet i hinanden, når det ikke har 
været muligt at mødes med andre.  
 

Rejselysten har jeg som nævnt stadig 
meget af, og planen er at udny e de 
lange sommerferier, som man har, 
når man studerer på universitetet, l 
at rejse rundt i verden, og i år lykke-
des det at tage l Færøerne på trods 
af Corona. Sommeren 2020 blev des-
værre uden de helt store oplevelser, 
men i stedet valgte jeg at tage motor-
cykelkørekort og købe en motorcykel, 
som jeg bruger jævnligt.  

 

Fyrtårn på Færøerne, øen Kalsoy. Færøerne 
har mange fine grønne elde, så vi brugte 
mange dage på vandreture. 
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Selvom jeg er fly et l Århus, har jeg 
stadig lknytning l Borris. Jeg blev, 
imens jeg gik på Handelsgymnasiet, 
ansat som kirkesanger i Borris Kirke, 

og det job har jeg stadig. Derfor må 
jeg også t vende snuden ”hjem” l 
det vestjyske. 

torsdag kl. 13.00 - 17.00 
fredag   kl. 13.00 - 17.00 
lørdag   kl. 09.30 - 12.30 

Kontaktpersoner:  Birthe  9736 6605  Gerda  9736 6034  
      Kirsten  2646.8265 

Åbnings der 

Borris Genbrug 
Storegade 15 
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AKTIVITETSKALENDER FOR 
ÅSTEDPARKENS ÆLDRECENTER 

 
Nedenstående ak vitetskalender er alene et udpluk af alle de ak vite-
ter, der foregår på Åstedparken.  
Der er som udgangspunkt en ak vitet hver formiddag som f.eks. gymna-
s k, spil, bage kage, hygge med fårene, gå- og cykelture, sang, massage 
og sanses mula on.  
 
Er der frivillige, der har lyst l at bidrage med nogle udendørs ak viteter 
som eksempelvis gå- og cykelture, hører vi gerne fra jer. Vi giver en kop 
kaffe og en god snak l gengæld Ring gerne l Åstedparken på tlf.nr. 
9974 2243, så vi kan a ale nærmere. 
 
Hvis man ønsker at være en del af Åstedparkens fællesskab, kan man 
hente ak vitetskalenderen på Åstedparken.  
 
SEPTEMBER: 
 
02. kl. 19.00 Banko. 
06. kl. 10.00 Ud i det blå med bussen. 
08. kl. 10.00 Musik og sang. 
13. kl. 10.00 Høs estdag - frugtsalat. 
15.  kl. 10.00 Musik og sang. 
20. kl. 19.00 Sanga en med Inge Marie. 
22. kl. 10.00 Musik og sang. 
24. kl. 10.30 Brunch 
29. kl. 10.00 Musik og sang. 
 
OKTOBER: 
 
04. kl. 10.00 Bage kage. 
04. kl. 14.00 Tøj- og skosalg. 
05. kl. 10.00 Teaterfortælling sammen med børnehaven. 
06. kl. 10.00 Musik og sang. 
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07. kl. 19.00 Banko. 
13. kl. 10.00 Musik og sang. 
20.  kl. 10.00 Musik og sang. 
27. kl. 10.00 Musik og sang. 
29. kl. 10.30 Brunch. 
 
NOVEMBER: 
 
03. kl. 10.00 Musik og sang. 
04. kl. 19.00 Banko. 
10. kl. 10.00 Musik og sang. 
17. kl. 10.00 Musik og sang. 
24. kl. 11.30 Julefrokost 
26. kl. 10.30 Brunch 
29. kl. 14.00 Omsorgsmusikanten 
30. kl. 14.30 Gudstjeneste 
 
Fødselsdage: 
 
Bri a Nielsen    09/09  82 år 
Viggo Udengaard   10/10 93 år 
Kaj Ove Madsen    18/10  90 år 
Kathrine Rahbek    11/11  96 år 
 
Vi har sagt Farvel l: 
 
Karsten Wirring 
Konrad Krogh S gsen 
 
Vi har sagt Goddag l: 
 
Esther Knudsen 
Kamma Kirs ne Jensen 
Vera Karlsbak Bjerregaard 
Viggo Udengaard 
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BANKO-BANKO-BANKO-BANKO-BANKO-BANKO 
 

Så starter banko op igen på Åstedparken den 
første torsdag i hver måned kl. 19 

 

2. september 
7. oktober 

4. november 
2. december 

 

Vi glæder os l at se Jer 
 
 

TØJ- OG SKOSALG 
 

på Åstedparken  

d. 4.10. 2021 kl. 14 

Ved Pasgaard Tøj Service og Réporto Sko 

Kom l en hyggelig e ermiddag  

og bliv klædt på l vinteren. 
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Mandag d. 20.9. 2021 
Pris 100 kr. incl. kaffe 
Gra s for beboere på Åstedparken           
Tilmelding senest d. 13.9.  
Ella tlf: 4059 8181 
Tage tlf: 2467 6559 
Alle er velkomne! 

                       Inge-Marie, den popu-
lære dligere sangerinde i Dræsine-
banden, leverer glad og hyggelig 
underholdning med masser af san-
ge og med rig mulighed for at syn-
ge med på ”alle dem man kender”. 
Med sin flo e, varme og klangfulde 
stemme vil hun tage os med ud i et 
vidtspændende repertoire af dan-
ske evergreens fra Raquel Rastenni, 
Katy Bødtger l andre GIRO 413 
hits. Mon ikke hun også tropper op 
i sine velkendte og festlige kostu-
mer! 

 Sanga en på Åstedparken 
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Familien 

Kirkesiderne 

Gudstjenesteliste 

Dato Borris Faster Evangelium 
5. september 

14. søndag e er 
trinita s 

10.30 
Kirkekaffe 9.00 Luk 17,11-19 

12. september 
15. søndag e er 

trinita s 

Fælles gudstjeneste i Faster 
9.00 

Mar n Jensen 
Ma  6,24-34 

19. september 
16. søndag e er 

trinita s 

Fælles gudstjeneste i Borris 
10.30 

Høstgudstjeneste 
Kirkekaffe og børnekirke  

Luk 7,11-17 

26. september 
17. søndag e er 

trinita s 
9.00 

10.30 
Høstgudstjeneste 

Børnekirke og  
samkørsel.  

Kirkefrokost 

Luk 14,1-11 

3. oktober 
18. søndag e er 

trinita s 

Fælles gudstjeneste i Borris 
9.00 

Mar n Jensen  
Ma  22,34-46 

10. oktober 
19. søndag e er 

trinita s 

10.30 
Børnekirke og  

kirkekaffe 
9.00 Mark 2,1-12 

17. oktober 
20. søndag e er 

trinita s 

Fælles gudstjeneste i Faster 
10.30 

Børnekirke, kirkekaffe og samkørsel. 
Ma  22,1-14 

24. oktober 
21. søndag e er 

trinita s 
Joh 4,46-53 

31. oktober 
22. søndag e er 

trinita s 

10.30 
Fejring af 5 års 
dåbsjubilarer 
Kirkekaffe og  
børnekirke 

16.30 
Pizzagudstjeneste 
og fejring af 5 års 

dåbsjubilarer 

Ma  18,21-35 

Fælles gudstjeneste i Borris 
9.00 

Mar n Jensen  
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 Gudstjenesteliste 

Dato Borris Faster Evangelium 
7. november 
Alle helgens 

dag 

9.00 
Kirkekaffe 

10.30 
Børnekirke og sam-
kørsel. Kirkekaffe 

Ma  5,1-12 

14. november 
24. søndag 

e er trinita s 

Fælles gudstjeneste i Borris  
9.00 

Mar n Jensen  
Ma  9,18-26 

Fredag 
19. november 

Fælles pizzagudstjeneste i Borris 
17.00   

21. november 
Sidste søndag i 

kirkeåret 
Ma  25,31-46 

28. november 
1. søndag i 

advent 

10.30 
Børnekirke og  

kirkekaffe 

16.00 
Juletræstænding Luk 4,16-30 

Fælles gudstjeneste i Faster 
10.30 

Børnekirke og samkørsel 

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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Kirkesiderne 

Den forbudte by 

  De grønne enge og det s lle vand 
Gennem Corona den har man-
ge af os ha  glæden af at kom-
me ud og gå i Guds skønne na-
tur. Vi har set nye steder og 
områder i nærområde og kom-
mune. Naturen er skøn, beri-

gende og dragende. Fra Skjerns Ås strømme l de s lle øjeblikke på heden.  

Kong David, ham som kastede stenen i hovedet Goliat, kunne også se skønhe-
den i naturen. Han kan skrive om at ligge i grønne enge og være ved det s lle 
vand.  

Og så lføjer han, at det er et billede på, hvor-
dan Gud tager sig af os. Grønne enge er et ud-
tryk for frodighed, og når man ligger der, har 
man det godt. At være ved det s lle vand er et 
udtryk for sikkerhed og tryghed. Sådan er Gud. 
Han tager hånd om os og passer på os. Det gæl-
der også i dag. Midt i al det svære, det tunge, 
det triste, da vil Gud være os nær.  

Når vi går i naturen kan vi tænke på Davids ord. 
Lade naturen være som en post-it, der minder 
os om Gud.  

E er at være fly et l Vestjylland har jeg lært 
et nyt udtrykt. Trædes er. Altså de her s er 
som kommer, fordi andre har gået der før. Der findes en hel del af dem i vores 
kommune. Når man går på dem, da følger man bogstavelig talt i andres fod-
spor.  

Kong David skriver om at blive ledt ad re e s er. Ordet for s er minder om or-
det for trædes . Går vi ad en trædes  da er vi på re e vej. Vi følger e er andre. 
Anderledes når vi selv prøver at finde vej i naturen. Så kan vi nemt ende med at 
gå på må og få.  

Herren er min hyrde, jeg 
lider ingen nød, han lader 
mig ligge i grønne enge, han 
leder mig l det s lle vand. 
Han giver mig kra  på ny, 
han leder mig ad re e s er 
for sit navns skyld. Selv om 
jeg går i mørkets dal, 
frygter jeg intet ondt, for du 
er hos mig, din stok og din 
stav er min trøst. Sl. 23,1-6 
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Kirkesiderne 
Gud leder os ind, der hvor andre har gået før os. Det kan være forældre, som 
har lært os Fadervor og læste børnebibelen højt. En klassekammerat, som for-
talte os om Jesus. Måske en bedstemor som tog os med i kirke. Eller en kollega, 
som fortalte, hvad troen betød.  

Gennem de e er vi måske selv begyndte at vandre ad den s , som Gud vil lede 
os på. Det er trygt og godt at lade Jesus være den, som leder os gennem livet. 
At lade ham være den, som uds kker retningen og kursen i vore liv.  

Så selv dér, hvor vi går i mørkets dal, kan vi være trygge. Fordi Gud vil besky e 
os.   

Borris Kirkegård 
Besøgende på Borris kirkegård har måske undret sig over, at samlingen af æl-
dre gravminder, lapidariet, er blevet lukket inde af et plas kbånd.  

Forklaringen er den enkle, at menighedsrådet er blevet pålagt at sikre, at de 
besøgende ikke risikerer at få et gravminde ned over sig og eventuelt komme 

l skade; noget som er sket på andre kirkegårde. Derfor har man fra kirkemini-
steriets side pålagt menighedsrådene at sikre, at gravminderne ikke kan vælte 
ned over de besøgende, sam dig med at man fastholder muligheden for at 
studere disse. 

På Borris kirkegård har man valgt i løbet af sommeren at lægge gravminderne 
ned bortset fra de største sten, som vil blive anbragt op imod diget ind l pleje-
hjemmet. 

På vegne af Borris Menighedsråd ved Mogens Rasmussen. 

 

Hvad sker der i kirken? 
E er gudstjenesten den 10. oktober vil der ved det årlige menighedsmøde væ-
re lejlighed l at høre om, hvad der sker i kirken og hvordan pengene bruges. 
Der vil være mulighed for kommentarer, spørgsmål og at komme med gode 
ideer. Vel mødt.   
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Når barnet skal døbes 
At blive forælder er en gave og en fantas sk oplevelse. Men det er også 
en opgave og et ansvar. Sammen med alt det skønne, er der en masse 
prak sk at tage s lling l og overvejelser at gøre.  

Som forælder skal man tage en masse valg for sit barn. Et af dem er, om 
barnet skal døbes. I dåben bliver vi Guds børn og får ham som vores 
himmelske far. Han giver os lø et, at han vil være med os alle dage—
både når solen skinner i vores liv, men også de dage hvor tunge skyer 
formørker vores sind.   

I dåben bliver vi som en anden gren 
podet ind i det kristne fællesskab 
og bliver en del af kirken. Det bety-
der også, at vi har et medlemskort, 
der ikke udløber. Vi hører l i kir-
ken. Her lægges vort livs fundament 
og derfra udgår vores verden.  

Har man først bestemt sig, at bar-
net skal døbes, kontakter man præsten ved den kirke, hvor det skal fore-
gå. I Borris og Faster er det muligt at få barnet døbt ved søndagens guds-
tjeneste. Enkelte søndage er der kun gudstjeneste i den ene kirke. Da 
kan man være nødt l at tage i nabokirken eller vente l søndagen e er 
med at fejre dåb.  

Når dspunktet er fastsat har man e erfølgende en samtale med præ-
sten. Det kan foregå i hjemmet eller i præsteboligen. Ved samtalen tales 
der om dåb samt de prak ske ng omkring det.  

Er barnet under et halvt år bliver barnet typisk navngivet i forbindelse 
med dåben. Ved dåben skal der være 2-5 faddere. De skal dels være vid-
ner og dels skal de hjælpe med at opdrage barnet i den kristne tro, hvis 



49 

Kirkesiderne 

forældrene går bort før barnets konfirma onsalder. Af den grund skal 
faddere naturligvis selv være døbte.  

Sognepræst Simon Møller Olesen kan kontaktes på 21654812 eller 
snol@km.dk for nærmere a ale omkring dåb.  

O glædelig dag 
28. november begynder et nyt kirkeår, og tradi onen 
tro skal vi også have en ny nadversalme. Det næste års 

d skal vi e er nadveren synge de første to vers af Ivar 
Diderichsen Brinchs salme O glædelig dag.  

Salmens første linjer henviser l tolderen Zakæus, om 
hvem man sagde, at han var en syndig mand (Luk 
19:7). Han oplevede, at Jesus alligevel ville besøge 
ham. Men de henviser også l kirken, hvor vi ved nad-
veren net-

op har oplevet, at Jesus har 
gæstet os. Og så henviser de 

l vores personlige ’syndige 
tag’, i det vi bærer nadveren 
med i os.   

Andet vers understreger, 
hvad Paulus også skriver 
Hvem vil fordømme? Kristus 
Jesus er død (Rom 8:34). Je-
sus er død og opstået for vo-
res skyld. På grund af det gør 
Gud os re ærdig. I nadveren 
får vi lov at opleve, Jesus selv 
kommer l os og skænker os 
sit liv, så at vi kan leve. Når vi 
har fået alt af nåde, da giver 
det os også lyst l at tjene 
ham med Hjertelig lyst.   

O glædelig dag, 
da Jesus gik under mit syndige tag! 
Hvor må jeg dog sande, at Herren er god, 
han gav mig sit hellige legeme og blod 
med søde og sande livsalige ord 
ved nadverens bord. 
 
Hvo ville da vel 
anklage min salig benådede sjæl? 
Hvo vil mig fordømme? thi Kristus er her, 
som gør mig re ærdig og haver mig kær; 
ham vil jeg og tjene med hjertelig lyst 
og lyde hans røst. 

DDS 471,1-2 
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Spaghe gudstjeneste ski er navn og dspunkt 
De sidste 8 år har vi fejret 
spaghe gudstjeneste en søndag sidst på 
e ermiddagen. Det har været en 
familievenlig gudstjeneste med sange, 
bibelfortælling og krea-ak viteter. Bage er 
har den stået på fællesspisning. De første år 

med spaghe  og kødsovs, men de senere år har det været pizza.  

Vi tager nu konsekvensen og ændrer navnet l pizzagudstjeneste. 
Sam dig fly er vi dspunktet fra søndag l fredag. Fra kirkens side er 
håbet, at dspunktet vil passe flere bedre. 

 I e eråret er gudstjenesten Fredag den 19. november kl. 17. Vel mødt.  
 

Dåbsjubilarer 
Tradi onen tro vil vi fejre vores 5-års dåbsjubilarer. Det 
foregår ved gudstjenesten søndag den 31. oktober kl. 
10.30. Børn, som er blevet døbt for 5 år siden, vil 
modtage en invita on med posten. Ved gudstjenesten 
vil de blive markeret, ligesom de vil få en lille gave.  
 

Alle Helgen 
Ved gudstjenesten søndag den 7. november 
kl. 9 markerer vi dem i vort sogn, som er 
gået bort det seneste år og dem, som er 
blevet stedt l hvile ved vor kirke. Lys vil 
være tændt for dem, ligesom deres navne 

     vil blive læst højt.  
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Babysalmesang 
Om alt går vel lempes corona-restrik onerne så meget, at vi i e eråret 
kan begynde et nyt hold babysalmesang. Der sendes invita oner ud l de 
babyer, som er døbt, men alle er velkomne. Ønsker man at deltage eller 
vil have mere informa on kan man kontakte Chris na, som står for 
babysalmesang, på 30690016.  

Høstgudstjeneste 
Selvom meget ikke er, som det plejer, så skal høsten i hus. Derfor mødes 
vi i kirken l takke– og høstgudstjeneste. Ikke kun for høsten, men alt, 
hvad vi har og får, er der grund l at takke for. Lige fra tøj på kroppen, 
leverpostej i køleskabet og varmt vand i hanen.  

I år er der høstgudstjeneste søndag den 19. september kl. 10.30. 
Børnene bærer årets høst ind, dukken Brian medvirker, der vil være 
prædiken og mulighed for at give høstoffer/takkegave l et af 
nedenstående formål 

Kirkesiderne 

Høstoffer 
Årets liste ser ud som følger: 

Folkekirkens nødhjælp     ……………………………………. __________ 
Borris Soldaterhjem   ……………………………………. __________ 
Kirkens Korshær    ……………………………………. __________ 
Torsdagsklubben    ……………………………………. __________ 
Indre Mission i Danmark   ……………………………………. __________ 
Indre Mission i Borris   ……………………………………. __________ 
Blå Kors     ……………………………………. __________ 
Provs ets ydre missions projekt ……………………………………. __________ 
Andet      ……………………………………. __________ 
Sum (lægges i kuvert sammen med de e ark)   __________ 
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Få en ven! 
Kirkens besøgstjeneste i Borris og Faster Sogne fungerer stadig. Det er et 

lbud l dig, der gerne vil have et medmenneske at snakke med. En be-
søgsven fra besøgstjenesten er en, der gerne vil sæ e d af l at komme 
på besøg med jævne mellemrum. Du kan henvende dig l mig, hvis du 
ønsker at få besøg. 
Det kan synes lidt s  og høj deligt sådan ligefrem at indgå en a ale om 
at få besøg. Men det skal du ikke tage dig af. Når du kontakter mig, så 
begynder vi med at snakke om, hvad der er dine interesser og dine be-
hov. Og derudfra forsøger jeg at finde en besøgsven, som passer netop 

l dig. Jeg vil prøve at finde en, som er på bølgelængde med dig. Og hvad 
jeres møder skal gå ud på – det må I selv bestemme. Det kan være en 
god snak. Det kan også være en spadseretur, eller at din besøgsven læ-
ser op af dagens avis eller af en god bog for dig. Mulighederne er mange. 
  
Du kan også få en pårørende l at henvende sig på dine vegne. 
Også folk, der har lyst l at virke som besøgsven, er velkomne l at hen-
vende sig. Det er en glæde at kunne glæde andre med et besøg. 
  

Mange hilsner 
Ebbe Sunesen, leder af kirkens besøgstjeneste i Borris og Faster, tlf.  
29 45 18 34 

Kirkesiderne 
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Leje af elcykler i Borris 
 

I 2018 fik Borris 2 dona oner l elcykler på hver 15.000 kr. Dona onerne 
var fra Påsketræk og Borris Genbrug, og tanken var at gøre det let for 
byens borgere at leje disse 2 elcykler. Derfor blev Borris Elcykellaug etab-
leret i regi af Borris Rådet, og der blev købt 2 gode elcykler inklusiv en 
serviceordning, så elcyklerne al d er vedligeholdt.  

Borris Rådet har ønsket, at det skal være så billigt og simpelt som muligt 
at leje elcyklerne, men det er også nødvedigt at opkræve et kon ngent 
for at kunne forsikre elcyklerne. Elcyklerne er først og fremmest et lbud 

l borgerne i Borris, men det er også muligt for turister eller andre besø-
gende i Borris at tegne et medlemsskab. 

 

Sådan gør du, når du vil leje en elcykel i Borris 

1) Man skal være medlem 
af Borris Elcykellaug for at 
kunne leje elcyklerne. 

2) Medlemskabet koster 
kun 100 kr./år. 

3) For at blive medlem skal 
man kontakte Jes Nissen på 
mobil 21 22 64 40 eller på 
mail jes.nissen@live.dk. 

4) Hos Jes Nissen får man et 
kontonummer, som de 100 
kr. skal overføres l. 

5) Når Jes har registret ind-
betalingen, så får man udle-
veret et trykt medlemskort 

l Borris Elcykellaug. 

6) Det er Dagli'Brugsen Bor-
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ris, der håndterer udlejning 
af elcyklerne, og bu kken er 
åben alle 7 dage i ugen kl. 
07.00 l 20.00. 

7) Når man vil leje en elcy-
kel, så medbringer man sit 
medlemskort, og så skriver 
man sig på en reserva ons-
liste i Dagli'Brugsen. 

8) På reserva onslisten skri-
ver man navn, adresse, 
medlemsnummer, start- og 
slu dspunkt, og det er spe-
cielt vig gt, at man overhol-
der slu dspunkt, da elcyk-
len kan være udlejet l an-

den side. 

9) Man kan leje en elcykel 
nu-og-her, hvis cyklen er 
hjemme, men man kan og-
så lave reserva oner l et 
senere dspunkt. 

10) Elcyklerne står i en ty-
deligt afmærket skurvogn 
på P-pladsen bagved Borris 
El, og nøglerne l både sku-
ret og elcyklen bliver udle-
veret i Dagli'Brugsen. 

11) I skurvognen hænger 
der en vejledning l brugen 
af elcyklerne. 
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12) Det er medlemmernes fælles opgave at bruge og behandle cyklerne 
korrekt og ordentligt. Sørg al d for, at cyklen er klar l brug for det næ-
ste medlem. Her er det selvfølgelig vig gt, at du sæ er elcyklen l oplad-
ning når du afleverer den. 

13) Når cykelturen er overstået, så skal elcyklen afleveres i skurvognin-
gen, slukkes, låses og sæ es l opladning. Derudover har Corona gjort 
det nødvendigt, at man afspri er alle berøringsflader på elcyklen, og 
her l forefindes spritservie er i skurvognen. Nøglerne skal også af-
spri es inden aflevering i Dagli'Brugsen. 

14) Hvis du oplever problemer med elcyklen, hvis der er brug for repara-
on eller hvis der mangler noget i skurvognen, så skal du kontakte Jens 

Rahbek på 20 62 42 27 eller Jes Nissen på 21 22 64 40. 
 

Vi håber, at rig g mange vil gøre brug af de e gode og billige lbud, som 
giver mulighed for dejlige cykelture i den fantas ske natur omkring Bor-
ris. 

 

Med venlig hilsen 

Borris Elcykellaug & Borris Rådet 

Lars Rahbæk 
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Kæmpeinsekt som maskot  
Kulturprojektet ”Giganternes Indtog” kommer også l Borris/Faster  

  

Teatret OM inviterer lokalsamfund i Ringkøbing-Skjern Kommune l at desig-
ne, udvikle og bygge hver deres kæmpedukke ”Gigant” i samarbejde med in-
terna onale, professionelle kunstnere. Giganten bygges som et 3 – 4 m højt 
fantasi-insekt. Giganten udvikles igennem fælles workshops og forskellige kre-
a ve processer. Når den er færdigbygget, holder vi en kulturfest, hvor Gigan-
ten navngives.  

"Giganternes Indtog" kulminerer med, at de færdige kæmpeinsekter sammen 
med børn og voksne fra hele Ringkøbing-Skjern Kommune deltager i en stor 
fælles parade l Teatret OMs UR-NAT fes val i august 2022. 

Borris og Faster går sammen om en Gigant. Der bliver samarbejde på tværs af 
de 2 landsbyer. Begge skoler er involveret, og der kommer l at foregå ak vi-
teter i både Borris og Faster. 

Giganternes indtog -  Faster skole 
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Måske har du allerede hørt eller læst en smule om projekt Giganternes Indtog? 
Som et lille pilotprojekt var vi 2 dage i april på besøg på Faster skole. Første dag 
var børnene fra 2. klasse ude at se og smage på insekter sammen med naturvej-
leder René Bau sta Hankelbjerg, og dagen e er blev der designet og bygget 
små insekter, indøvet sange m.v. 

Sæt X i kalenderen lørdag den 25. september kl 14-17 

Projektet skydes for alvor i gang med en Kom og vær med dag.  Vi mødes ved 
Shelterpladsen ved Borris Krog. Naturvejleder René Bau sta Hankelbjerg fra 
Ringkøbing-Skjern Museum tager os med ud i naturen, hvor vi ser på insekter og 
laver sjove ak viteter for både børn og voksne. Here er går vi i det krea ve 
værksted ledet af kunstnere fra Teatret OM. Her kan alle kan være med l at 
tegne, fortælle om og bygge fantasi-insekter.  Det er en dag for alle aldre, og 
ALLE er hjertelig velkomne.  

I starten af oktober arrangerer Teatret OM design workshops ledet af Fleur Ma-
rie Fuentes, der er professionel dukkemager. Giganten bygges i uge 43 og 44 på 

Giganter Hvide Sande 
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Erhvervsskolen Vestjylland sammen med lokale frivillige. Meget mere herom 
senere på Facebook og via opslag.  

I Borris og Faster samarbejder vi ind l videre med Borris og Faster skoler, Er-
hvervsskolen Vestjylland, Åstedparkens Ældrecenter og lokale ildsjæle fra kred-
sen omkring Borrispoeterne.  

Alle er hjertelig velkomne l at deltage i projektet! 

”Giganternes Indtog” gennemføres med stø e fra LAG, Statens Kuns ond, 
Ringkøbing-Skjern Kommune Naturens Rige, Jyllands-Posten, Nordea Fonden 
og William Demant Fonden. 

Kontaktperson: Tine Madsen,  
Teatret OM, tlf. 30132445  
nemadsen@teatretom.dk 
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Borris IF 
 

Så er vi lidt over halvvejs i 
de e 2021, hvilket betyder, vi 
lige har ha  sommerpause i 
fodbold. Nu går tankerne mod 
en ny halvsæson og en vinter-
sæson med indendørsfodbold. 

Vi vil meget gerne byde vel-
kommen l vores nye herrese-
nior-træner Peder Knudsen, 
som har takket ja l at træne 
spillerne fra vores serie 6 og 
serie 5. Peder har klaret første 
halvdel af 2021 supergodt, og 
spillerne har taget godt imod 
ham. 

Hvis man endnu ikke har fået 
støvlerne fundet frem uanset 
alder, så er det ikke for sent – 
slet ikke! Hvis man skulle have 
lyst l at starte op, så kontakt 
22 93 24 25. Det vil da være 

muligt at blive henvist l det rig ge hold samt at få oplyst trænings d. 

I 2021 fik vi lov l at opleve EM 2020 hen over sommeren. Danmark spillede 
mange kampe, og hele na onen havde deres ryg på banen. De e gav anledning 

l et fantas sk arrangement, nemlig at vise en af kampene på storskærm på 
stadion. Denne a en gik forrygende godt, og man kunne virkelig mærke, hvor-
dan en ng som fodbold kan bringe folk sammen. 

Op l kampstart blev der spillet fodbold, hilst på Lupus fra FCM og lavet an-
sigtsmaling med flo e dannebrogsflag (Se billede på forsiden). Med blå himmel 
og solskin var der lagt op l alle ders a en foran storskærmen med fodbold-
kampen mellem Danmark og Belgien.  



60 

Et opslag på Borris Sogns Facebook-side viste endnu engang, at Borris kan no-
get. Indenfor et døgn lykkedes det at indsamle sponsorater for i alt 20.000 kr. 

l leje af storskærm.  

Storskærmen var sponseret af 
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Program for Indre Mission 
  (Hvor intet andet er anført, er arrangementerne i Borris Missionshus) 

 

September 

15. kl. 19.00 Fødselsdagsfest v/ Simon Olesen  

  

November 

05. kl. 17.30  Familiea en m. spisning 

10. kl. 19.00  Fællesbibel me i Astrup v/ Henri Jensen 

17. kl. 19.00  Fællesbibel me i Astrup v/ Henri Jensen 

24. kl. 19.00  Juleskrål 

December 

28. kl. 19.00  Juletræsfest 

E er den nyligt overståede generalforsamling ser bestyrelsen i dag sådan ud: 
Anders Buhl – Formand 
S ne Møller Hansen – Kasserer 
Nicolaj Fjeldsted Arberg – Medlem 
Jonas Houmann – Medlem 
Jens Normann – Medlem 

Med venlig hilsen BIF Bestyrelsen 
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Det er ikke l at forstå, at der allerede 
er gået 10 år, siden vi stod på Borris 
skole med meget våde øjne og hånd-
flader. Vi var nok alle sammen en 
smule nervøse for, hvad frem den 
skulle bringe, for snart skulle vi sige 
tak for mange gode og trygge år på 
den dejligste lille skole, som på man-
ge måder var med l at forme os l 
dem, vi er blevet i dag. Jeg husker 
skole den i Borris som god og tryg. 
Her var plads l at lege, lære og ud-
fordre sig selv. Tiden på Borris skole 
gemmer på utroligt mange minder, 
hvor tæ e venskaber blev kny et, og 
hvor vores klasselærer Hanne gjorde 
meget for at skabe gode rammer og 

forudsætninger for en tryg start på 
skole den. Her blev der s llet krav l 
os med forventningen om, at vi alle 
gjorde vores bedste, og det er jeg sik-
ker på, at jeg ikke er den eneste, der 
sæ er stor pris på i dag. Men Borris 
er en lille skole, og vi vidste godt, at vi 
alle skulle videre på et dspunkt, så 
her stod vi så, og skulle vinke farvel l 
gode minder og mange dejlige år. Vi 
skulle i 7. klasse, og det foregik som 
bekendt på Kirkeskolen, hvor jeg gik i 
7. og 8. klasse.  Det var en kæmpe 
omvæltning at komme på Kirkesko-
len, for her var der andre måder at 
gøre ngene på. Naturligvis var det 
utrygt i starten, men jeg kom i en rig-

g god klasse, hvor vi virkelig havde 
det sjovt sammen. Det blev l to år 
med særligt fokus på det sociale i 
klassen, og hvor vi så småt begyndte 
at feste sammen på tværs af klasser-
ne. Det gav nye muligheder for at få 
gode rela oner l andre unge.  

E er to år på Kirkeskolen var det for 
mig d l at komme på e erskole, og 
her valgte jeg Brejninggaard e ersko-
le, fordi jeg særligt interesserede mig 
for at lave gymnas k.  
Det blev l et meget lærerigt og fan-
tas sk år, hvor sammenhold fik en 

10 år e er…  
 

Af Thea Rydahl To gaard 
Da er af Henrie e Rydahl To gaard & Kjeld To gaard 
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helt anden betydning. Det var så 
unikt at gå på e erskole og være 
sammen med andre på ens egen al-
der hele den. Det vil for al d være 
et helt specielt år for mig. Her mødte 
jeg også en sød fyr, som senere skulle 
vise sig at blive min kæreste.  

E erfølgende valgte jeg at søge ind 
på Herning Gymnasium, hvor jeg blev 
optaget. Jeg trængte l at søge nye 
udfordringer og blev særligt ltrukket 
af, at det var et gymnasium med et 
stort fokus på faglig udvikling, og hvor 
man kunne vælge mellem mange for-
skellige linjer.  

Jeg valgte at søge linjen Bioscience, 
fordi jeg al d har interesseret mig for 
de humane fag. Det blev 3 år fyldt 
med udvikling både fagligt, socialt og 
personligt. Det var virkelig her, at jeg 
fornemmede, hvad det vil sige at bli-
ve voksen. Mest af alt blev det 3 år 
med fantas ske venskaber, fest og 
farver. Mange af mine venner fra 
gymnasieklassen er også i dag dem, 
jeg bruger allermest d med. Vi har 
al d lovet hinanden, at vi hver især 
ville gøre, hvad vi kunne for at priori-
tere d på at være sammen på trods 
af, at vi bor i forskellige byer. Det 
sæ er jeg stor pris på, for vi har man-
ge fantas ske minder sammen, og vi 
har også ha  hinanden, når livet har 
gjort ondt og vist sig fra den barske 
side.  

E er 3 år på Herning Gymnasium var 
jeg sikker på, at jeg for en stund ville 
trække s kket fra skolebænken, og 

jeg beslu ede mig derfor for at søge 
arbejde på diverse plejehjem i Skjern. 
Jeg havde beslu et mig for, at jeg 
ville bruge mine sabbatår på et me-
ningsfyldt arbejde, som evt. kunne 
spore mig i retning af, hvad jeg gerne 
ville fremadre et. Jeg fik arbejde på 
Enghaven i Skjern, hvor jeg brugte det 
næste år på at arbejde fuld d. Jeg 
elskede det, og jeg kunne virkelig se, 
at netop det her arbejde gav mening 
for mig. Jeg udviklede mig både fag-
ligt og personligt, og opdagede, at lige 
netop de e ville jeg gerne gøre mere 
af. Jeg erfarede, at jeg kunne gøre en 
forskel for andre mennesker i sårba-
re, svære men også betydningsfulde 
situa oner, og det gav mig en stor 
lyst l at søge ind på sygeplejeuddan-
nelsen.  

Jeg valgte at søge ind på uddannelsen 
i sommeren 2018 med ønske om at 
starte et halvt år senere, for jeg ville 
gerne lige rejse rundt i Asien inden 
studiestart. Jeg blev lbudt en studie-
plads, hvilket jeg naturligvis var me-
get glad for. Det er jo netop sygeple-
jefaget, jeg brænder så meget for. 
Men inden da skulle jeg ud og bruge 
nogle af de hårdt tjente penge fra 
plejehjemmet, så derfor valgte jeg at 
rejse ud i verden fra august-
november i 2018 med en rejsegrup-
pe, hvor jeg ikke kendte nogle af de 
andre forinden. Vi blev en stor gruppe 
på 14, der tog afsted sammen fra Ka-
strup lu havn mod Bangkok. Vi rejste 
rundt i Thailand, Laos, Cambodja, 
Vietnam og l sidst Fillippinerne. Det 
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var meget hårdt at skulle sige farvel 
l min familie derhjemme og min kæ-

reste Marius, men kort d inden af-
rejse overraskede Marius mig med, at 
han ville komme ned l mig på Fillip-
pinerne, hvor vi så rejste rundt sam-
men i yderligere 3 uger. De måneder 
var en fantas sk oplevelse, jeg aldrig 
vil glemme. Det er meget værdifuldt 
at rejse rundt i verden og opleve 
komplet anderledes kultur, end vi har 
i lille Danmark. Vi besøgte undervejs 
nogle forskellige hospitaler i både 
Thailand og Vietnam, hvor vi fik lov at 
gå ind og observere, hvordan pa ent-
plejen foregik. Det var skræmmende, 
tankevækkende og lærerigt, og der 
bliver man endnu engang bekræ et i, 
at vi skal være meget taknemmelige 
for vores velfærdsstat hjemme i Dan-
mark, som langt hen af vejen holder 

hånden under os, når vi bliver syge. 
Nå men jeg henter min kæreste i lu -
havnen i Manila, og vi rejser rundt 
sammen de næste 3 uger. Undervejs 
beslu er vi os for, at nu er det d l 
at finde en lejlighed sammen, og at 
det må være næste projekt, når vi 
vender snuden mod Danmark igen, og 
jeg er kommet godt i gang med studi-
et. Min kæreste læste på daværende 

dspunkt l elektriker på EUX i Her-
ning, og jeg ville gerne ind l Herning 
midtby og bo, så det var meget natur-
ligt at søge lejligheder i det område.  

Vi finder en dejlig lejlighed i midtbyen 
og bor i Herning de e erfølgende to 
år, hvilket bliver en dejlig start på vo-
res liv sammen. Jeg starter på syge-
plejeskolen i Holstebro kort d e er 
hjemkomst fra Asien, hvilket viser sig 
at være en meget fantas sk beslut-
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ning. Jeg har netop fundet den 
”hylde”, hvor jeg passer ind. Jeg gen-
optager mit arbejde på Enghaven i 
Skjern, da jeg vender retur fra rejsen, 
og begynder på studie. Jeg finder hur-

gt ud af, at der er stor værdi i at ha-
ve et studierelevant arbejde, da det 
på den måde bliver mere naturligt at 
koble teori og praksis. E er 4 år på 
Enghaven vælger jeg at søge nye ud-
fordringer. Jeg søger et job på et soci-
alpsykiatrisk bosted i Herning for unge 
sindslidende og/eller udviklingshæm-
mende borgere, der har ha  det 
svært gennem livet, og som fortsat er 
udfordret af den ene eller anden år-
sag, og som har brug for massiv stø e 

l at begå sig. Det er med andre ord 
et botrænings lbud, hvor vi stø er de 
unge i at træne at bo i egen bolig, va-
retage egen økonomi, møde op på sit 
arbejde eller skole og indgå i sociale 
rela oner. Her har jeg arbejdet i et 
halvt år nu, og det er et fantas sk 
sted med søde beboere og skønne 
kolleger.  

Da min kæreste og jeg lbage i julen 
2020 sidder og snakker om, hvad 
2021 mon skal bringe af nye oplevel-
ser, bliver vi hur gt enige om, at vi vil 
ud og kigge på mulige boliger, som vi 
kunne være interesseret i at købe. Jeg 
er nok langt hen af vejen en bonde-
røv, og jeg elsker at bruge den i det 
vestjyske, hvor min elskede familie 
bor, så jeg havde en drøm om at ven-
de retur l det vestjyske. Det var min 
kæreste l min store fornøjelse med 
på at springe ud i, og vi køber i maj 

2021 et lille hus i Skjern på en rolig 
villavej mellem byen og engene, hvil-
ket er helt perfekt l os. Her bor vi 
med vores golden retriever Felix på 1 
år.  

Jeg elsker at være lbage i det vestjy-
ske og tæt på min familie igen. Jeg har 
savnet, at jeg kunne smu e over l 
dem og vende verdenssitua onen 
over en kop kaffe. Jeg har al d været 
vant l, at jeg kunne cykle rundt l 
mine bedsteforældre og øvrige familie 
i Borris, og det har jeg al d nydt l 
fulde. 
I skrivende stund har jeg sommerferie 
fra studiet, men arbejder fuld d her i 
sommeren på bostedet, mens min 
kæreste knokler med renovering i vo-
res nye hjem sideløbende med hans 
faste job som elektriker i et firma i 
Herning, hvor han også havde sin læ-
re d. Det er vildt, hvor de sidste 10 år 
blev af. De sidste 10 år har været fyldt 
med glæde og taknemmelighed og 
somme der også modgang, men en 

ng er sikkert, alt de e er jo med l 
at udvikle os som mennesker.  

Jeg glæder mig i hvert fald l at se, 
hvad de næste 10 år bringer. Først 
skal vi være færdige med renoverin-
gen af vores hus, og snart begynder 
jeg på de sidste 20 uger af min uddan-
nelse e erfulgt af bacheloren, og så 
kan jeg forhåbentligt kalde mig syge-
plejerske i 2022.  

Tak fordi du læste med i, hvad jeg har 
brugt mit liv på de forgangne 10 år.  
De bedste hilsner fra Thea To gaard.  
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Nøjjjj.... hvor har vi bare glædet os 

til at kunne skrive: 

Fællesspisning 
 

 Torsdag d. 23. september kl. 17.30  
i Hallen 

 
Menu: Som altid noget lækkert 

 
Tilmelding i Dagli'Brugsen senest  

søndag d. 19. september 
0-2 år gratis   ~   3-12 år 30 kr.   ~   Fra 13 år 60 kr. 

 
Vi ses - Borris  Sogneforening 
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Nyt fra Borris Elforsyningsfond 
 

Der er nu mulighed for at søge midler hos Borris Elforsyningsfond. 

Fondens investeringer har givet et overskud så der er ca. 160.000,- kr. l forde-
ling. 

 

Nedenunder er en del teknik om hvad og hvordan man kan søge. 

 

Fondens midler uddeles som beskrevet i formålet. 

 

Det er fondens formål, at fondens midler skal anvendes l gavn og glæde for 
det område og de mennesker, hvor Borris Elforsyning var hjemmehørende, 
nemlig Borris Elforsynings forsyningsområde. 

A ast af foreningens formue skal således anvendes l at stø e foreninger, 
idrætsklubber, forskønnelse af by og områder, investering i ejendom mv. l 
opfyldelse af nævnte formål. 

A ast af formuen kan ikke anvendes l uddeling l enkeltpersoner, ligesom 
uddeling er be nget af, at der er tale om et formål, som gavner en videre kreds 
af personer. 

Fondens formål er således i vid forstand at stø e formål, som kan betragtes 
som almene inden for ovennævnte geografiske område. 

 

Af ska etekniske årsager skal ansøgningen være almenny g eller almenvelgø-
rende og leve op l et af nedenstående beskrivelser. 

 

Et almenny gt formål foreligger, når formålet ud fra en almindeligt fremher-
skende opfa else kan karakteriseres som ny gt. Blandt almenny ge formål 
kan nævnes sociale, kunstneriske og andre kulturelle formål, miljømæssige, 
videnskabelige, herunder forskningsmæssige eller sygdomsbekæmpende, hu-
manitære, undervisningsmæssige, religiøse eller na onale formål. Også idræts-
foreninger og dyreværnsorganisa oner vil kunne anses for almenny ge. Der-
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imod anses organisa oner, der varetager poli ske, økonomiske eller erhvervs-
mæssige interesser, ikke for at være almenny ge.  

 

Et almenvelgørende formål foreligger, når uddelingerne ydes l personer inden 
for en videre kreds, der er i økonomisk trang. 

 

Ansøgningen skal være et af bestyrelsens medlemmer i hænde senest d. 1/10-
2021. 

Spørgsmål kan også re es l bestyrelsen.  

 

Vi ser frem l at modtage ansøgninger fra jer og forventer at have svar l alle 
inden jul 2021. 

Med venlig hilsen 

Borris Elforsyningsfond 
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Formand: 
Jonas Houmann 
Mail: jhoumann55@gmail.com 
Telefon: 20 37 77 34 
 
Næs ormand: 
Jørgen Laursen 
Mail: borrisdoktor@dadlnet.dk 
 
Kasserer: 
Birtha Hindsig 
 

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

 

 

 

”En hånd kan blive l fem hænder” 

Borris Skoles Venner 
En stø eforening for ”Vores Børn” 

 

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

Dit bidrag l Borris Skoles Venner: 
Foreningen er upoli sk, og enhver, der må e ønske det, kan optages som medlem.  

Et medlemsbidrag koster 100,-kr årligt 
Ved medlemsbidrag har man udover stø en også stemmeret på den årlige generalfor-
samling.  
Forældre med børn i Borris Skole er automa sk medlem og har stemmeret (en stemme 
pr. forældre) 
Alle bidrag er velkomne, små som store. Stø en l foreningen kan også være i form af 
naturalier eller anden prak sk stø e.  
 
Foreningen kan ikke træffe beslutninger i sager vedrørende skolens ledelse, personale 
og elever. 

Foreningens reg.- og konto-nr.: 7625 - 2341284 
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Foreninger i Borris.  
 
Andelsboligforeningen Agerleddet. 
Formand: Peter Kolding      Tlf.nr. 41 62 63 33 
Adresse: Agervej 15 a, Borris  
Formål: At indgå i bofællesskab på andelsvilkår. 
 
Andelsboligforeningen Smørhullet. 
Formand: Jens Astrup Søndergaard    Tlf. nr. 40 15 56 18 
Adresse: Storegade 21 b, Borris 
Formål: At eje og administrere 11 andelsboliger 
  på Storegade 21 i Borris.  
 
Borris 4-H. 
Formand: Hanne Van Vilet     Tlf. nr. 26 13 68 13 
Kasserer: Kaj Bøndergaard 
Formål: At børn gennem prak ske opgaver 
  lærer om natur, dyr, hobby eller husligt arbejde. 
Mo o:  At lære er at udføre. 
 
Borris Billardklub. 
Formand: Rasmus Tang      Tlf. nr.  22 77 66 69 
Kasserer: Mar n Søndergaard 
Formål: At fremme interessen for billardspillet, 
  konkurrencer, turneringer og kamme- 
  ratlig samvær. 
 
Borris Elcykellaug 
Kontakt:  Jes R. Nissen      Tlf.nr.  21 22 64 40 
       Jens Rahbek      Tlf. nr. 20 62 42 27  
Formål: At s lle 2 elcykler l rådighed  
  i Borris sogn 
 
Borris-Faster Jag orening. 
Formand: Mogens Kristensen     Tlf. nr. 40 11 70 71 
Adresse: Sønderskovvej 7a Borris 
Kasserer: Henrik Højris 
 
Borris Fiskeriforening. 
Formand: Ole Nyholm Knudsen    Tlf. nr. 40 87 05 53 
Adresse: Arnborgvej 35 , Borris 
Formål: At lbyde sognets beboere og turister 
  at fiske på 23 km. fiskevand i Skjern og Vorgod Å. 
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Borris Sports- og Kulturcenter 
Halbestyrer: Thorkild Gjaldbæk-Nielsen  Hallens  Tlf. nr.25 74 60 88 
Formand: Svend Lyngs Kjærgaard    Tlf. nr.42 42 21 81 
  Grøndal 2 Borris 
 
 
Borris Gruppe (DDS-spejderne). 
Grupperådsf: Patrick Holbrook  
  Arnborg      
Kasserer: Tina Ebbesen 
Gruppeleder: Minna Laursen      Tlf.nr. 30 88 04 06 
Formål: Spejderarbejde 
Ak viteter: Inden- og udendørs ak viteter 
 
 
Borris Gymnas k- og Ungdomsforening. 
Formand: Henrik Østergaard     Tlf. nr.23 30 59 22 
Adresse: Arnborgvej 25 Borris 
Kasserer: Pernille Lauridsen     Tlf. nr.25 14 27 05 
Sekretær: Charlo e Poulsen     Tlf. nr.30 70 58 06  
 
 
Formænd for foreningens underudvalg: 
Badminton: Nicolai Sørensen     Tlf. nr. 22 42 92 94   
Gymnas k: Tine Ebbesen      Tlf. nr. 72 17 79 49 
Håndbold: Charlo e Lynggaard      Tlf. nr. 21 13 10 30 
Fitness: Peder Hindsig      Tlf. nr. 25 11 67 96  
Løb:  Svend-Erik Alstrup     Tlf. nr. 25 12 29 80 
Cykling: Kenneth Pinnerup     Tlf. nr. 31 16 54 10 
 
 
Borris Idrætsforening. 
Formand: Anders Buhl      Tlf. nr. 22 93 24 25 
Adresse: Ahlervej , Borris     
Kasserer: S ne Møller      Tlf. nr. 61 24 25 89 
Formål: Ude- og indendørs fodbold. 
 
 
Borris Kroketklub. 
Formand: Johannes Friis     Tlf. nr. 22 44 07 46 
Adresse: Skjern 
Kasserer: Emma Aaes 
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Borris Menighedsråd. 
Formand:  Egon Dag Nielsen    Tlf. nr. 21 84 36 24 
Adresse:  Vestergade 9, Borris  
Næs ormand  Kirsten Gosvig    
Kasserer:  Bri a Sunesen 
Kirkeværge:  Edvard Rasmussen 
Besøgstjeneste:  Kirsten Gosvig    Tlf. nr. 50 57 44 00 
 

Borris/ Nr. Vium Fiskeriforening. 
Formand: Henrik Tokkesdal     Tlf. nr. 22 63 50 72 
  Fiskekort kan købes hos Inge Andersen,  
  Storegade 1 Borris 
  Dagli`Brugsen Borris 
  Laksens hus 
  samt hos købmanden i Troldhede 
Formål: At lbyde beboere og turister at fiske 
  på 15 km. fiskevand i Vorgod Å. 
 

Borris Seniorklub. 
Formand: Birgit Hostrup     Tlf. nr. 29 36 34 63 
Adresse: Møllegårdsvej 16, Borris 
Kasserer: Knud Jepsen 
Formål: At virke for de ældre i Borris og for 
  dri en af lokalerne i dligere første- 
  lærerbolig ved Borris Skole. 
 

Borris Sogneforening. 
Formand: Heidi Willumsgaard Gammelmark   Tlf. nr. 29 78 19 77 
Adresse: Skolevænget 56 
Kasserer: Trine Krøy  
Formål: At virke for en posi v udvikling for 
  hele Borris Sogn. 
 

Borrisrådet ( afdeling af Borris Sogneforening) 
Formand: Jes R. Nissen       Tlf. nr. 21 22 64 40 
  Tarpbjerg 9 Borris 
Kasserer: Lars Pedersen 
Formål: Arbejde for udvikling i Borris 
 

Skjern Havekreds. 
  Borris-Stauning-Dejbjerg 
Formand: Elisabeth Bakkensen     Tlf. nr. 21 44 85 01 
Adresse: Ledingvej 2 Dejbjerg  
Kasserer: Karla Mortensen, Skjern 
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Borris Sogns Lokalhistoriske Arkiv. 
Formand: Tage Linding Hansen     Tlf. nr. 24 67 65 59 
Adresse: Skolevænget 55, Borris 
Kasserer: Per Kristensen  
Adresse: Skolevænget 31, Borris 
Arkivleder: Ove Enevoldsen     Tlf. nr. 97 36 60 26 
Brevpost: bedes venligst  afleveret l Solparken 12, Borris 
Formål: At indsamle og bevare historiske dokumenter  
  og billeder samt gøre dem lgængelige for  
  nulevende og kommende slægter. 
  Mail adr.: borrislokalarkiv@gmail.com 
 
Borris Vandværk. 
Formand: Niels Medom Madsen    Tlf. nr. 44 10 74 76 
Adresse: Møllegårdsvej 18, Borris 
Kasserer: Jacob Fruerlund 
Sekretær:  Lars Møller      
Formål: Levere vand l forbrugere i Borris. 
 
Foreningen Dalager Marked. 
Formand: Jørn Vendelbo     Tlf. nr. 22 11 48 40 
Adresse: Elmealle 2, Borris 
Kasserer: Lars Kolster 
Kon ngent: kr. 50,00 pr. medlem 
Formål: At drive Dalager Marked. Det evt.  
  overskud skal gå l forskellige ak vi- 
  teter l glæde for sognets beboere. 
 
Indre Missions Samfund. 
Samfundsr.: Kaj Bøndergaard     Tlf. nr. 40 59 22 62 
Adresse: Odderskærvej 3, Borris 
Kreds 1: Vibeke Gjaldbæk     Tlf. nr. 28 87 89 13 
Kreds 2: Mona Krejberg     Tlf. nr. 31 90 55 90 
 
 
Torsdagsklubben. 
Kontaktpers: Majbri  Lomholt     Tlf. nr. 24 98 91 54 
Adresse: Flodgårdsvej  36, Borris 
Formål: At samle børn i et kristent fællesskab hver anden torsdag. 
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Vennekredsen for Åstedparkens Ældrecenter. 
 
Formand: Birgit Hostrup     Tlf. nr. 29 36 34 63 
Adresse: Møllegårdsvej 16, Borris 
Kasserer: Tage Linding Hansen  
Formål: Være med l ak vt at fremme det åbne 
  og hjemlige miljø på centret. Ved i 
  samarbejde med beboere og personale 
  at arrangere underholdning og andet 
  af interesse for beboerne på centret. 
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Åbent HVER dag fra 7-20 

Borris 
 Hvor er du? 
Vi har de sidste 4 måneder oplevet en markant nedgang i antallet af kunder i 
bu kken. 
Sidste år gik vi 10% lbage på grund af coronaen, l gengæld havde vi et større 
salg per kunde. De e var forventet, da myndighederne anbefalede, at man 
skulle handle ind l flere dage ad gangen. 
 
De sidste 4 måneder har vi oplevet, at nedgangen fortsæ er. 
Fak sk har vi 15% færre daglige kunder i bu kken i forhold l sidste år og deraf 
også en nedgang i omsætningen. 
Det er noget, jeg ikke har oplevet de 8 år, jeg har været i bu kken. 
Hvad har ændret sig? 
Har du svaret? 
Hvis du har, send det meget gerne l mig eller formanden på mail. 
  
05047@coop.dk 
Vibekeankjaer@hotmail.com 
 
Vi ses i bu kken. 
Allan Nielsen 
Uddeler 

Dagli’Brugsen Borris 
Borgergade 13, 97 36 60 13 
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Foroven fra venstre: 
Pædagog Rikke Egelund Nielsen, Albert Sandager, Marie Due Skov Christensen, Adam 
Fjeldsted Iversen, Lukas Pedersen, Emilie Kirkegaard Knudsen, Bhkl. Lo e Hvid. 

Midterste række fra venstre:  

Ea Søgaard Davidsen, Stefan Daniel Petrescu, Signe Chris ane Rehfeld Buhl, Madalina 
Loredana Necula, Lucas Bech Bilgrav Weisbjerg, Vigga Langager Moesgaard, Nadia 
Herbut. 

Forreste række fra venstre:  
Nynne Svane Stykkel, Freja Sieger Taulborg, Magnus Sejr Linding Pinnerup, Benjamin 
Østergård Larsen, Josefine Sommer Buskbjerg, Frederik Holk Risager, Hjalte Kool Bil-
grav Weisbjerg, Denis-Stefan Bechian, Oktavia Wiktoria Wegrzyn, Amalie Gosvig Mar-

nussen, Peder Nørgaard Jensen.   

Den nye 0. klasse på Borris skole 
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Bagerst fra venstre: 

Ingrid Margrethe Fjeldsted Aagaard, Jakob Bak Ostersen, Andrea Var-
ridsbøl Hansen, Kasper Nyholm Knudsen, Hjalte Rahbæk Kræn, Oliver 
Nørgaard Larsen, Oskar Rehfeld Buskbjerg, Sofie Kolby, Anders Poulsen 
og pastor Simon Møller Olesen 

Forrest fra venstre: 

Andrea Ringgaard Krejberg, Thilde Lomholt Nielsen, Polina Samoilenko, 
Marie Green Jørgensen og Josefine Greisgaard Lauridsen. 

ÅRETS KONFIRMANDER I BORRIS 


