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Borris Krocketklub 
 

Tirsdag den 26. oktober var en glædelig dag for Borris Krocketklub. 

Klubben havde søgt Nordea fonden om lskud l at forny vinduer og døren i 
Klubhuset. 

Nordea fonden bevilgede en check på 17.563,00 kr. som blev overrakt af filial-
direktør Thomas Hammelev Larsen fra Nordea. 

 Det siger klubben tusind tak for! 

 

Vi glæder os l at se nye medlemmer på banerne ved Vestjyllands Andel! 

 

M.v.h. Borris Krocketklub  
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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 SOGNEBLAD - 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. 
 
 
 
Kun med hjertet kan man se rig gt. Det væsentlige er skjult for øjet. 
 
Glæden er som et lys, - tænder du det for andre, falder dets skin lbage på dig selv. 
 
Man må ikke tage drømmen væk fra mennesket, så erner man sam dig dets livsnerve. 

Stof l næste blad afleveres senest 1. februar 2022 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Astrid Just Klynge tlf.  2422 5503 Knud Erik Rasmussen tlf.  3029 6436 
ajklynge@fiberpost.dk   kegu05@gmail.com 
 
Kirsten Nørrelykke tlf.  4085 6023 Lili Kristensen    tlf.  2785 6497 
jensby@fibermail.dk    lilitkristensen@gmail.com 
 Anne Marie Kristensen  tlf.2174 6400  
amk3401@gmail.com 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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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På billedet ses alle de fremmødte l personalearrangementet, flankeret af bevi-
serne for deres store engagement og arbejde. 

BORRIS PRISEN 
Skoleleder på Borris Skole, Ole Kronborgs dagsorden for et personale- og besty-
relsesarrangement under Borris Helhed blev ikke fulgt, da der var samling i 
Tarm Bowlingcenter den 28. oktober. 

Midt under a ensmaden dukkede 3 personer fra Borris Sogneforening op. En 
livline havde holdt dem orienteret om, hvornår det var bedst at dukke op 😊 

Og modtagerne blev meget overraskede, da delega onen dukkede op. Borris 
Helhed består af dagplejen, børnehaven og skolen. 

Som Ole Kronborg e erfølgende udtrykte, sker der ind imellem det fantas ske, 
at man bliver overrasket på helt særlig vis. 

I a es blev personalet ved Borris Helhed i den grad overrasket over ldelingen 
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Med diplomer og pokal ses l venstre Annieze e Jensen - SFO leder, i midten 
René Madsen – leder af Børnehuset og dagplejen, og l højre Ole Ehmsen 
Kronborg - skoleleder Borris Skole og helhedsleder. 

af Borris Prisen 2021. 

”Prisen gør os alle glade, stolte og utroligt taknemmelige. 

Tusinde tak l Borris Sogneforening og tak l alle jer brugere af Borris Helhed. 
Det er jeres opbakning, der skaber de posi ve forudsætninger for vores smil, 
arbejdsglæde og samarbejde om det allervig gste, nemlig børnene i Borris – 
1000 tak ❤,” udtaler Ole  Kronborg. 
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Tak for nu. 
 

Når de e blad udkommer, har jeg ikke mange dage lbage som udde-
ler i Dagli’Brugsen Borris. 
Min sidste dag bliver d. 30. november. 
Det har ikke været nogen nem beslutning at tage, men nu føler jeg, at 

den er kommet l at prøve noget andet end detailhandlen. 
I første omgang er planen at holde en lang juleferie og bruge den på 
at finde ud af, hvad det egentlig er, jeg vil med mit arbejdsliv frem-
over. 
En del har spurgt mig, om jeg mon kunne finde på at fly e… 
Det gør jeg ikke.  
Det er her i Borris, jeg har min omgangskreds, rig g gode venner og 
naboer. 
Jeg har nydt alle mine 28 år i Coop, heraf de sidste lidt over 8 år som 
uddeler i bu kken, og jeg håber, at I alle tager godt imod Frederik, 
som starter i bu kken d. 1. december. 
 

Allan Nielsen 
(snart dligere) Uddeler 

Dagli’Brugsen Borris 
 
 

Åbent HVER dag fra 7-20 

BORRIS 
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Update fra byrådet 

 
Det er lidt mærkeligt at skrive de e en uge før valget - for når I læser det, er 
valget jo overstået, og min “eksamen” er overstået. Men det bliver godt at få 
svaret på, om jeg skal afsæ e fire år mere l de e store arbejde. 
 
Jeg har lige været l byrådsmøde, hvor vi har talt om skolerne i Skjern. Det er 
nu endeligt beslu et, at vi vil samle skolerne i Skjern på én matrikel, som enten 
bliver en ny skole ved Kulturcentret eller en udbygning af den gamle Amager-
skole. Jeg er mest fortaler for Amagerskole-modellen, da jeg finder bygningerne 
i fin stand l at renovere, og der er plads l at bygge. Vi kommer l at undersø-
ge, om der kan bygges i højden, så også Specialcenter Syd og Skjern Å Skolen 
også kan blive på samme placering. 

 
Det vig gste er, at Skjern Å Skolen kan komme igang med deres udvidelse her i 
2022 - så i marts skal byrådet tage endelig s lling. 
 
Det første, det nye byråd skal finde ud af, er, hvordan vi skal finde pengene l 
byggeriet - det bliver som al d en spændende diskussion! Vi vil gerne have et 
større anlægsbudget fremover, så vi har flere penge l nye skoler, flere vej- og 
cykels projekter og et akut- og aflastningscenter. Mange spørger, om vi ikke 
kan lave OPP-projekter (offentlig-privat-partnerskab), hvor private investorer 
bygger, og kommunen lejer sig ind. Hvis vi bruger denne model, skal kommu-
nen deponere det beløb, som byggeriet koster, så det hjælper ikke på vores 
problem: at vi ikke har penge l byggerierne. Vi skal stadig have et bestemt be-
løb i “frie midler” i kassebeholdningen, ellers bliver vi sat under administra on 
af indenrigsministeriet, og det ønsker vi bestemt ikke. 

 
Et akut- og aflastningscenter kan vi måske få finansieret udenom kassebehold-
ningen, så det vil være en stor hjælp, da det er en investering på 80-90 mill kr. 
 
Valgkampen kører, og det irriterer mig godt nok, at meget skal tales ned; bla 
ældrepleje, skoler og lægemangel. Derfor var det befriende at være med l at 
vise byrådskandidater rundt i Borris sammen med Landdistrikternes Fællesråd. 
Her fik vi virkelig frem i lyset, hvor mange ng der bare fungerer i Borris. Men 
også ærlig snak fra Åstedparken, at plejehjem både kan blive for store og for 
små. Men en fantas sk formiddag, som har givet mig mange posi ve lbage-
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meldinger fra de deltagende kandidater. 

De e blev ordene for denne gang 

 

Med venlig hilsen 
Ole Nyholm Knudsen 

Byrådsmedlem for Venstre i Ringkøbing-Skjern Kommune 
40870553 
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Borris Sogneforening 
 

Selvom 2021 blev et noget s lle år fra Sogneforeningens side, så har vi lavet 
lidt i kulissen.  

Sogneforeningen har samarbejdet med Borris Rådet hen over året. Derudover 
er vi så heldige, at Grøn Bande stadig har "knoklet på" i vores by. 
 

Vi har mødtes i bestyrelsen i løbet af året, for selvom man kører på vågeblus, 
er der alligevel noget, der skal tages hånd om - heldigvis! (Og over kaffen, som 
er fast afslutning på vores bestyrelsesmøder, står der hygge, snak og som regel 
kage på dagsordenen, og det er bare er en vig g del af frivilligt arbejde) 
 

En længe ventet Fællesspisning d. 23. september blev a oldt med godt og vel 
fuld hus. Hele 160 personer havde bes lt bord, og alle så ud l at nyde en 
a en, hvor Marianne igen lavede lækker mad l os. 

Lars fra Borris Rådet præsenterede en postkasse, hvor alle i sognet kunne skri-
ve ideer l anvendelse af grunden ved siden af Torvet. Postkassen har stået i 
Brugsen ind l sidst i oktober.  

Der er kommet mange forskellige forslag, som Borris Rådet og Sogneforenin-
gen arbejder videre med.  
 

Borris Prisen 2021 blev uddelt l Borris Helhed torsdag d. 28 oktober. 

Modtagerne blev meget overraskede, da Sogneforeningen "fangede" dem l et 
personale og bestyrelsesarrangement i Tarm. 

(Borris Helhed består af: Dagplejen, Børnehaven, Borris Skole og SFO) 

Se diplom og billeder af en del af personalet og bestyrelserne andetsteds i Sog-
nebladet. 

Vi krydser fingre, og vi ser frem l, at 2022 bliver et år med bedre muligheder, 
så vi igen kan samles. 

Rig g glædelig jul og godt nytår 
Borris Sogneforening 
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Da jeg for en måned siden hørte, at 
TV MIDTVEST havde været i Borris, 
skulle jeg da lige se indslaget. Her 
dukkede Louise, Me e, Lene og Line 
op med børn og stru ende maver. Til 
fælles havde de også, at de boede på 
samme vej, nemlig Grøndal. 
En cykeltur en sensommerdag gik om-
kring Grøndal, og ved nr. 11 kørte en 
ung mand rundt på plæneklippertrak-
tor. Jeg stoppede op og fik en snak 
med ham, velvidende at ejendommen 
havde ski et ejere. Og med sognebla-
det i bagagebæreren var jeg klædt på. 

Jeg spurgte, om de ville være med l 
en snak, og endnu engang fik jeg et ja. 
Jeg fik nummeret på fruen, og vi fik 
a alt en a en, hvor jeg kunne kigge 
forbi. 
Sidst i oktober kørte jeg ind på gårds-
pladsen, og jeg blev budt velkommen 
af Line. Mikkel, ja han kom ind lidt 
e er og stak mig en le ere snavset 
næve, for han kom lige ude fra sit 
værksted, hans egen komfortzone. 
Line Buchholtz Damgaard, 25, og Mik-
kel Buchholtz Damgaard, 27 år, over-
tog ejendommen 1. juni 2021.  

HVEM LUKKER OP, NÅR JEG BANKER PÅ 
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Line er født i Aadum og fly ede med 
sine forældre l Tarm. Hun har gået 
på Aadum skole og på Tarm Skole, 
inden hun tog et år på Brejninggaard 
E erskole. Sin HF-eksamen tog hun i 
Tarm, inden hun i sine sabbatår arbej-
de ved Dagli’Brugsen i Tarm og på 
Plejehjemmet Klokkebjerg i Skjern. 
Here er søgte hun ind på ergotera-
peutuddannelsen i Holstebro, hvor 
hun blev færdig i 2020. Her fik hun 
snart en fast s lling i Tørring ved Vejle 
på et bo lbud for au ster. Et job, hun 
er meget glad for, som indebærer 
vagter i dag- og a en mer alle ugens 
dage. At køreturen tager 1 me bety-
der ikke så meget, for der er jo motor-
vej fra Arnborg.  
Mikkel er født i Sdr. Vium og har gået 
på Sdr. Vium Friskole dengang, der var 
150 elever på skolen. Det er for d, for 
skolen er lukket nu. 8. og 9. klasse tog 
han på Amagerskolen i Skjern, hvor-
e er turen gik l Teknisk Skoles 
grundforløb. Et grundforløb, der gav 
ham adgangskortet l en uddannelse 
som landbrugs- og maskinsmed ved 
firmaet Ole Jakobsen Maskinforret-
ning i Ølgod. E erfølgende har han 
kørt maskinsta on et par år og er nu 
startet på Skjern Produk orretning. 
De første 2 uger var han på skolebæn-
ken, så han kunne få et krancer fikat. 

Hans job som pladsmand er alsidigt 
med udskæring af jern, sortering, kør-
sel med kran, ekspedi on af kunder, 
ja og med et kørekort l lastbil kører 
han også ud.  
Aadum, Tarm, Sdr. Vium – hvor mød-
tes I så? De var begge med l en 18 
års fødselsdagsfest i Lunde Forsam-
lingshus. Igennem søskende og ven-
ner kendte de sporadisk hinanden, 
men det flyg ge bekendtskab blev nu 

l nærmere bekendtskab, ja så meget 
at de fly ede sammen i Mikkels hus 
på Klostervej i Skjern. Som Line siger: 
”Mikkel er jo fra landet, og at leje kan 
ikke betale sig, når man kan eje.” 
E erhånden blev huset for lille i for-
hold l de ønsker og planer, de havde 
- plads l familieforøgelse, plads l at 
røre sig på, plads l et lille værksted 
etc. Huset blev sat l salg og blev hur-

gt solgt. De havde lejet et sommer-
hus ved Bork havn, imens de så på 
nedlagte landbrug eller huse på lan-
det, men det rig ge for dem var der 
bare ikke. Selvfølgelig havde de indvi-
et deres familier i ønsker og planer, og 
det gav pote. 
Mikkels farmor og farfar var l fami-
liefest i Hemmet Kulturcenter, og her 
kom de i snak med fælles bekendte l 
Mona og Jørgen Hindhede, hvor snak-
ken blandt andet kom ind på Line og 
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Mikkels ønsker. Et frø var sået, for 
Mona og Jørgen inviterede Line og 
Mikkel l at komme ud at se på ejen-
dommen. Og de fik virkelig lov l at 
mærke, om det nu også var den re e 
ejendom. Flere gange var de på be-
søg, også med familien, men den før-
ste fornemmelse blev også den afgø-
rende. Det skulle være Line og Mik-
kels frem dige rede. Ejendommen 
nåede ikke at blive averteret l salg – 
en lfældig snak imellem lfældigt 
placerede gæster førte l ejerski et.  
Den 1. juni kunne de så fly e ind og 
sæ e deres navneskilt på postkassen. 
230 m2 bolig, stor gildesal og med 
glimt i øjet hos Mikkel, 400 m2 ma-
skinhus. Et maskinhus, hvor han nu 
har inddraget ¼-del l værksted, og 
hvor alle de maskiner, han har fået 
samlet sammen i forbindelse med 
uddannelse og interesse, kan være. 
En traktor, en truck, en havetraktor 
med lbehør er blandt andet at finde, 
og måske der dukker mere op. Ma-
skinhuset har før været brugt l op-
bevaring af campingvogne, men det 
er nok for d. Der er i alt ca. 1 ha jord 
rundt om ejendommen og på mod-
sa e side af vejen, og Mikkel kunne 
godt tænke sig at have et par kreatu-
rer l at gå på græs.  
Line har dligere gået l svømning i 

Tarm og er ellers stort familiemenne-
ske. Mikkel er tekniknørd og nyder at 
skrue i alskens maskiner. Vedligehold 
af ejendommen vil der al d være, 
men den var nærmest indflytningsklar 
bortset fra tapet og maling i stuen. At 
der er ønsker om lidt ændringer, ja 
det vil frem den vise, hvornår det 
skal være.  
Den nære frem d gælder endnu en 
omvæltning i deres liv. Storken ved 
indfaldsvejen l Borris kan snart for-
høje det blå tal. Line og Mikkel venter 
en dreng midt i november, og alt er 
klar l ankomsten. At spejlet ved pus-
lebordet er formet som en traktor er 
ikke helt lfældigt, for Mikkel er også 
stor fan af traktortræk, både som 
skruer og som lskuer.  
At være en del af nabolaget på Grøn-
dal forventer de meget af, for de er i 
den grad taget godt imod. Allerede 
indenfor den første uge kom naboer 
ind med en ”velkommen-hilsen”. Fle-
re af naboerne har også godt grej i 
maskinhuset ligesom Mikkel, så der er 
basis for udveksling. Af og l dukker 
der naboer op i maskinhuset, ligesom 
hans ”teknikkammerater” også kigger 
ind.  
Som ergoterapeut har Line, incl. Co-
ronaorlov, ha  12 ugers orlov allere-
de, så hun glæder sig l at være en 
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del af 2021-mødregruppen, ligesom 
hun har hørt om en julefrokost for 
BorrisUngeKvinder for aldersgruppen 
20-40 år. 2 muligheder for at lære 
flere at kende. Selvom de har mange 
gode venner rundt omkring i Dan-
mark, er det også rart at være en del 
af de unge mennesker i Borris. Hun 
skal selvfølgelig også være med l 

babysvømning og babysalmesang, ja 
og på sigt skal sønnen også være med 

l gymnas k i Borris.  
Som et lille kuriosum, men ikke a alt 
spil 😊, bor Lines bror og svigerinde 
på Ahlervej 6, og de venter også barn i 
november, ja fak sk er fødslerne sat 
med 1 dags mellemrum.  

Lili Kristensen 

Puslebordet 
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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 



19 



20 

  

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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Generalforsamling 2022 

 
 

Foreningen Borris Sogns Lokalhistoriske Arkiv, som blev s et den 2. april 1996 
og således har ha  25 års jubilæum, a older generalforsamling  

 

fredag den 14. januar 2022 kl. 15 på Arkivet. 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

 

Med venlig hilsen  

Styrelsen 

Borris Sogns Lokalhistoriske Arkiv 
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10 år e er 
Af Nicolaj Fjeldsted Arberg 

Søn af Mar n Arberg (Far), Lone Fjeldsted (Mor), Mar n Aagaard (Papfar) 

 

Min d på Borris Skole var kort, me-
get kort. Jeg fik 6 måneder på skolen, 
og jeg nød hver dag. Her blev jeg hur-

gt introduceret l skønne klasse-
kammerater, som tog meget godt 
imod mig. E ersom vi fly ede her l 
fra Norge, og vi skulle ski e l Kirke-
skolen i 7.klasse, nåede jeg tre skoler 
på under et år. På Kirkeskolen fik jeg 
også gode venner og lærte mange fra 
lokalområdet at kende. Det endte 
med to år på Kirkeskolen, inden der 
ventede nye eventyr. 

Jeg startede på Oure E erskole i 
9.klasse på sportslinjen 
”Havadventure”. Her gik vi lidt i skole, 
dyrkede en masse sport og alt, hvad 

der nu hører l e erskolelivet.  

Jeg har fly et flere gange i mit liv så, at møde nye mennesker og skabe rela o-
ner med nye er ikke svært for mig.  

På e erskolen boede vi i huse med 16 personer blandet piger og drenge. De e 
var en god ng, da man skulle lpasse sig alles personligheder hele døgnet 
rundt. Udover at jeg voksede 15 cm pr år, jeg var på e erskole, så udviklede jeg 
mig også meget personligt. Jeg var fak sk så glad for Oure, at jeg tog 10.klasse 
der også. Samme sportslinje, samme skole, dog mange nye mennesker og rela-

oner. To gode år jeg aldrig glemmer. 

Da jeg var færdig i 10.klasse, vidste jeg ikke rig g, hvad jeg ville. Den dag i dag 
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kan jeg stadig ikke forklare, hvorfor det lige nøjag g blev HTX Skjern, jeg valgte, 
men jeg fortryder det ikke et sekund. Det var tre gode år, hvor jeg lærte at stu-
dere, arbejde i grupper og udviklede mig via fag, som rækker ud over de klassi-
ske skolefag. Rig g dejligt for én som ikke er glad for dansk undervisning. 

Imens jeg gik på HTX, nærmere i 2.G, begyndte jeg at arbejde som arbejdsdreng 
ved Lindvig VVS. I virksomheden blev merne flere og flere, da arbejdet og ar-
bejdspladsen var meget spændende.  

I løbet af 3.G blev der endda nogle ”fridage” fra skolen for at komme ud og ar-
bejde med Lindvig VVS. Jeg blev spurgt, om jeg ikke ville starte i lære hos dem, 
og l de e takkede jeg pænt ja med det forbehold, at jeg lige skulle gennemfø-
re min værnepligt først. 

E er HTX startede jeg i værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Midtjylland i Her-
ning. 9 måneder der l der virkede uendeligt, men når man ser lbage en fan-
tas sk d. Det er hårdt at være i værnepligt, men aldrig har jeg udviklet mig så 
meget på 9 måneder. Værnepligten var fuld af spændende oplevelser, både 
gode og dårlige. Jeg fik speciale som ”Chauffør” derinde og lærte alt om de for-
skellige brandbiler, pumper og materiel, vi havde. Jeg blev sam dig uddannet 
brandmand og slu ede af med den rang, der hedder ”Redning specialist”. Jeg 
var med på 15 udrykninger l blandt andet poli hjælp, brand, e ersøgning og 
redning i vand. 

Siden jeg blev færdig i værnepligt, har jeg været i lære ved Lindvig VVS og 
mangler i dag cirka 1,5 år af min lære d. 

I mellem den er jeg fly et hjemmefra i hus med to af mine bedste kammerater 
Magnus og Nicolai her i Borris. Min plan er at blive i Borris, l jeg er blevet fær-
diguddannet på Lindvig. Dere er må den vise, hvad jeg skal. 

I min fri d nyder jeg godt af foreningslivet i Borris og viser min stø e ved at 
spille fodbold, være gymnas ktræner og sidde i bestyrelsen hos Borris Idræts-
forening. Sammen med de e hjælper jeg sogneforeningen med at drive hjem-
mesiden borris.dk. 

Borris er et godt og trygt sted at være. Sammen med min familie og venner har 
jeg en dejlig hverdag. 
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Sognebladet er blevet opfordret l at 
skrive om de frivillige, der bruger nog-
le mer i løbet af ugen på plejehjem-
met. Blandt andet er der hver onsdag 
formiddag musik og sang på kalende-
ren. I mange år har det været Rigmor 
Søndergaard, der har siddet ved kla-
veret, medens hendes bror Jens 
Astrup samt Frank Hansen synger for. 
På det seneste er Rigmor dog gået på 
”pension” hver anden gang, så nu er 
det Else Nielsen fra Bølling, som 

sæ er sig l klaveret, bistået af Jens 
og Frank.  

Jeg tog en snak med Rigmor om at 
være frivillig på plejehjemmet. Hun 
nyder at komme der, og hun oplever, 
at netop musik og sang betyder rig g 
meget for beboerne. Nogle vil gerne 
synge med, andre bare ly e l musik-
ken og sangen. Beboerne foreslår selv 
sange fra sangbogen, gerne en sang, 
der hører års den l. 

Rigmor, Jens og Frank har 
været et ”musikteam” i 
mange år. Udover onsda-
gene er de også al d pa-
rate, hvis der ved et ar-
rangement er brug for én 
ved klaveret og nogen l 
at synge for. Og det er 
der næsten ved alle ar-
rangementer.   

Andre giver en hånd med 
l pasning af hjemmets 

blomster og sørger hele 
den  for, at der står fri-

ske blomster i vaser, i 
spisesal og opholdsrum. 
Det er l stor glæde for 
både beboere og perso-
nalet, men også for de 

Åstedparkens frivillige – de ekstra hænder.   
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gæster, der kommer på hjemmet. En 
anden frivillig passer akvariet med de 
flo e fisk, eller der er besøg af en 
hund og dens ejer, specielt trænet 
som besøgshund.  

Åstedparkens Vennekreds er en 
”forening”, som man er medlem af og 
betaler et beskedent årligt kon ngent 

l. Alle er frivillige og står bl.a. for 
bankospil en gang om måneden, hvor 
der også kommer mange udefra og 
spiller. En hyggea en med forskellige 
spil, hvor mange af hjemmets beboe-
re også spiller med. Af andre gode 
arrangementer fra vennekredsen er 
den årlige grillfest, høs est og julefro-
kost, hvor beboerne og deres pårø-
rende, frivillige og andre interessere-
de kommer.  

Vennekredsen og personalet arrange-
rer også sammen små ture ud i det 
blå i hjemmets bus. Mange steder 
bliver genkendt på disse køreture. I 
sommer var det bl.a. en tur l orden 
og for at få en is samt få fødderne 
dyppet i det kolde vand. For vi andre 
en selvfølge at komme, men for pleje-
hjemmets beboere kan det måske 
være en oplevelse, de kan glædes 
over længe. 

Der har dligere været et 
”skubbehold”, som en gang om ugen 

eller hver 14. dag gik en tur med be-
boerne rundt i nærområdet. Ak vite-
ten gik desværre i stå under Corona, 
men Åstedparken håber, at det snart 
kommer i gang igen.  

I hjemmets ak vitetskalendere læste 
jeg endvidere om besøg fra dagplejen, 
som kommer og synger/leger for be-
boerne. Børnehuset er også en del af 
besøgsgruppen.    

En dag, jeg gik forbi plejehjemmet, 
forlod en flok unge mødre med barne-
vogne plejehjemmet, og jeg kunne 
forstå, at det var afslutning på baby-
salmesang, de havde ha  på pleje-
hjemmet i stedet for i kirken. Den un-
ge mor, jeg talte med, kunne fortælle, 
at de ældre havde nydt at høre sange-
ne, og at flere sad med tårer i øjnene, 
medens de ly ede og så på.  

Der er ingen tvivl om, at de frivillige 
og andre, der kommer på hjemmet, er 
med l at give beboerne stor glæde i 
hverdagen. Personalet ville helt sik-
kert gerne være mere for den enkelte 
beboer, men det er svært i den travle 
hverdag og med de normeringer, der 
er indenfor ældreplejen. Så ha en af 
for de frivillige 👏👏 

Åstedparken er på Facebook, og der 
bliver flere gange i løbet af ugen lagt 



26 

billeder op. Det gør, at de pårørende 
og andre kan følge med i dagligdagen 
på plejehjemmet.  

Siden sommerferien har der været en 
fotouds lling på Åstedparken. Det er 
FotoGruppen Midtwest i Skjern, der 
har hængt 25 fotos/billeder op i gan-
gene og opholdsrum. De kan købes, 

og der ligger en uds llingsmappe i 
spisesalen med navn på, hvem der har 
taget fotoet og priser. En uds lling, 
der giver liv på gangene. 

 Anne Marie Kristensen 
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Første række siddende fra venstre: 

Birgi e Bøgelund, Kirsten Winum (Madsen), Karen Vejlgaard Larsen, Else To  
Nielsen (Jespersen), Tove Jakobsen (Mortensen), Kirsten Gade Nielsen 
(Pedersen), Lisbeth Henriksen (Nørgaard) 

Stående damer fra venstre: 

Karla Hansen (Madsen), Karin B. Knudsen 

Stående herrer fra venstre 

Kurt Kristensen, Åge Jensen, Bjarne Madsen, Ehlert Schy , Niels Kristen Gad-
gaard, Niels Jakob Mulbjerg, Per Kjærgaard Kristensen, Hans Dynesen, Jan 
Stampe Nielsen, Jens Therkildsen, Hans Lassen, Jens Laurids Rindom, Gunnar 
Hansen, Jens Krog Jensen, Niels Ove Jensen 

Fraværende af årgangen: 

Frida Mortensen, Jane O osen, Ellen Margrethe Pedersen, Jy e Vedø Jensen 
(Larsen), Bengtha Vestergaard (Jespersen), Gert Thomsen, Lars Egon Larsen, 
Henning Thomsen, Jens Karl Flinker og Erik Jensen 

GULDKONFIRMATION 
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Fra guldkonfirmanden Niels Kristen Gadgaard fik vi også de e foto, hvor lærer, 
frøken Bro, bagpå havde skrevet en lille hilsen: 

Fotoet fik han af Anna Bro for 23 år siden. Det er enten fra første dag eller fra 
en af de første dage. Det var et billede, hun havde fået taget af sine ”børn”. 
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Vi blev konfirmeret den 9. maj 1971 og havde berammet sammenkomsten l 
den 8. maj, men midt februar tegnede det ikke l, at alle ville være vaccineret l 
de e dspunkt, hvorfor vi var nødt l at fly e det l den 14. august. 

På konfirmandholdet i 1971 var vi 35, og kun én er gået bort, nemlig Bente 
Birkkjær. Hun led allerede fra barnsben af sukkersyge. Bortset fra Bente, må vi 
jo sige, at livet har være os nådig her 50 år e er. Selvfølgelig er der skavanker 
her og der, men humøret var højt ved de fremmødte. Vi kunne ligeledes være i 
selskab med nogle af vores dligere lærere, nemlig Hanne-Birgit og Helge Chri-
stensen samt Elin og Viggo Nielsen. 

Kl. 1300 mødtes vi i skolegården på Borris Skole, og e er velkomst var der rund-
visning på skolen og i lokalhistorisk arkiv med Knud Jepsen og Tage Hansen som 
kustoder. Kaffe blev dernæst serveret i seniorklubben. 

E er kaffe var vi en tur i kirken og på kirkegården. I kirken blev vi a er forevi-
get, hvore er der var nedlæggelse af blomster/puder på Bente Birkkjær og 
Bent Jensens gravsteder.  

3-re ers menu stod den på l a en, og de sidste gik hjem ved 02- den, rige på 
indtryk og med inten on om at samles igen om 5 år. 

Niels Kristen Gadgaard 
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PADEL I BORRIS 
I sidste nummer af sognebladet fortalte Steffan Daasbjerg om ideen, om hand-
ling og planer, om placering, om økonomi….. 

Og nu 3 måneder e er er ordene: 

Så fik vi også en padelbane i Borris, og det er bare om at komme afsted. 

Padel, dligere kaldet padeltennis, er i grove træk en kombina on af klassisk 
tennis og squash. Det har selvfølgelig bare sit helt eget regelsæt, udstyr og ba-
ner. 

En padelbane måler 10 x 20 meter og er omgivet af høje glasvægge, der bliver 
brugt ak vt i spillet. Ligesom i tennis er banen delt op på midten i form af et 
net langs jorden. Padel er en helårssport, der kan spilles både inde og ude. 

Pointsystemet er det samme som i tennis. Seks vundne par er giver et sæt, og 
der spilles al d bedst af tre sæt. I padel er det også serven, der sæ er gang i et 
par , men modsat tennis skal man i padel underhåndsserve – en betydelig 
nemmere serv at bruge som nybegynder. 

Padel har mange fordele, som gør det svært ikke at blive grebet af glæden ved 
spillet. For eksempel  så er læringskurven for padel stejlere end i nogen anden 
ketchersport. Det vil sige, at du som nybegynder lynhur gt lærer at begå dig på 
banen og forstå, hvordan du forbedrer dig fra gang l gang. 

Padel er ikke direkte fysisk hårdt – omend lidt kondi on kan være en fordel – 
og det kræver sam dig meget lidt styrke og kun en anelse teknik at spille med. 
Netop derfor kan alle nybegyndere – store som små – prøve kræ er med spil-
let. 

I padel spiller man al d fire sammen. Det vil sige to mod to ligesom en double i 
tennis. Fordi der er fire spillere på banen ad gangen, og fordi glasvæggene gi-
ver rebounds, får man meget mere flow i spillet og effek v spille d, sammen-
lignet med tennis. 

For at spille skal du gå ind på www.matchi.se og opre e en brugerkonto, hvis 
du ikke allerede har en brugerkonto. 
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Så finder du Borris Padel, vælger den d du gerne vil have, betaler og får en 
kode l døren. Og så er du klar l at spille! Le ere kan det ikke være. 
Du kan med fordel gøre Borris Padel l din favorit, så er det den første mulig-
hed, der kommer frem næste gang, du booker en bane. 
 
Der hænger 4 bats inde i buret, som man kan låne. Eller du kan have dit eget 
med. Så bare på med et par løbesko eller sko l padel - så er du i gang.  
Hvis man gerne vil have sit eget bat, kan vi henvise l Sport24 i Skjern, og de vil 
være behjælpelige med det.  
 
Vi ses l en god match! 

                                                        
 
En dag, når Coronaen igen er på lbagetog, bliver der indvielse, ligesom alle 
sponsorer og frivillige også skal fremhæves, men det vender vi lbage med.  
 

Steffan Daasbjerg 60166930 



32 

 
Spejderhy e l leje.  

Mangler du et sted l din næste fest eller møde, er 
spejderhy en i Borris måske en mulighed. 

Den koster kun 700,- pr. dag. 
Interesseret så kontakt formanden for hy en Allan 
på tlf. 29114373 
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Borris IF 

Så er det slut med udendørs fodbold for året 2021. Det har været en god 
sæson med god opbakning fra spillerne på alle hold. 
Som noget nyt fra 2022 har DBU beslu et at serie 6 afskaffes og rykkes 
op i serie 5. Det har betydning for vores seniorhold, som nu skal l at 
spille serie 5. Vores andet seniorhold står i skrivende stund imellem at 
rykke op i serie 4 eller blive i serie 5. Det bliver dog afgjort af nogle kam-
pe, som vi mangler at spille. Vi hepper på dem! 

Så er vi startet op med indendørs fodbold med følgende hold hver tors-
dag (start d. 28/10): 

1, 2 og 3. klasse  kl.15:00-16:00 
4, 5 og 6. klasse  kl. 16:15-17:30 
Oldboys +30 år  kl. 19:00-20:30 
Herresenior kl. 20:30-22:00 

Hvis nogen har interesse i at komme med l indendørs fodbold, så kan 
bestyrelsen være behjælpelig på telefon 22 93 24 25. Det vil da være 
muligt at blive henvist l det rig ge hold samt at få oplyst trænings d. 

Med venlig hilsen 

BIF Bestyrelsen 
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BORRIS 4H 
I 2021 startede vi først op e er sommerferien pga. Coronaens indtog. 

Vi har i år ha  54 medlemmer, en rig g stor flok søde og glade børn, som al d 
er klar på nogle hyggelige e ermiddags mer med 4H.  

Den 3. september var alle børn med på kanotur, og det var en fantas sk e er-
middag, hvor vi sejlede på Dalgaskanalen i skønt vejr.  

Den 22. september tog vi på cykeltur, og i år 
gik turen ud l en kvæggård. Her var alle 
meget interesserede i dyr og maskiner, en 
super hyggelig e ermiddag, hvor der blev 
nusset med kalve, heste, kaniner, ka e og 
hund og meget meget mere…  

Fredag den 29. oktober havde vi generalfor-
samling og afslutning, hvor vi var 115 voksne 
og børn samlet i Bork Legeland. Her blev der 
leget, spist pizzasnegle og pølsehorn, delt 
diplomer ud og holdt generalforsamling.  

I år var der 5, som havde gået l 4H i fem år, og de fik en femårsnål hver. Tillyk-
ke l Laura Fjeldsted Iversen, Sebas an Holk, Viktor Nyrup, Tilde Gammelmark 

og Astrid Fjeldsted 
Aagaard.  

Vi vil også gerne sige tak 
l alle de forældre, der 

har hjulpet os i år, uden 
jer var det svært at få det 
hele l at hænge sam-
men. Vi er godt nok man-
ge, når vi er på tur. Især 
kanoturen, hvor vi har 
brug for mange biler, er 
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det fantas sk at mærke den opbakning, vi har fra jer…  

TAK l Me e - hun ønskede ikke genvalg l bestyrelsen. Me e har gjort et 
kæmpe arbejde for 4H, og TAK for den d du har brugt i bestyrelsen. 

Og velkommen l Rikke Moesgaard, som blev valgt l bestyrelsen. 

Til sidst vil vi lige sige tak l alle børnene for denne sæson. Vi er i Borris 4H sik-
re på, at vi har verdens sødeste børn… 

Vi glæder os l vi ses l en ny sæson i 2022.  

De bedste hilsner fra 4H’s bestyrelse 
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En jagtoplevelse af de helt store 
Torsdag den 2. september 2021 
blev en dag, som Ole Hindsig sent 
vil glemme. Om morgenen fik han 
den største oplevelse nogen sinde i 
sin jagtkarriere. Ole skød nemlig en 
12-ender kronhjort.  

I ugerne og dagene forinden havde 
han o e været på det jagtstykke i 
Ahler, som han og 2 andre har lejet. 
De havde set, at der var fejninger 
på træerne, et tegn på, at der er 
kronvildt på området. De fik hur gt 
bygget et hochsitz, som er en hæ-
vet pla orm, der gør det le ere at 
se dyrene og ligeledes sikrer, at 
skudretningen går ned mod jorden. 

For jægerne handlede det så kun om at være der, når dyrene var der.  

Jagten på kronvildt gik ind 1. september, men der var det én af de andre jæge-
re, der havde jagten. Ole havde så jagten den 2. september, og han sa e sig 
godt l re e i den nye hochsitz ca. 15 min før solopgang (man må først skyde 
fra solopgang) og ventede. Han kunne høre, at der gik et dyr og fejede på træ-
erne inde i buskadset. Da der var gået ca. en halv me, kom det ud af træerne 
og stod i lysningen, majestæ sk og kiggede rundt. Ole var rolig og trykkede på 
a rækkeren. Dyret faldt ikke om med det samme, så Ole må e sende bud 
e er en schweisshund, som er en hund, der via blodspor fra det anskudte dyr 
kan opspore dyret. Ole var ikke i tvivl om, at det var ramt, men vidste ikke, hvor 
langt det var løbet. Medens han ventede på schweisshunden og dens fører, 
kørte han hjem og hentede sin kone Birtha.  

Det var fak sk også Birtha, der fik øje på dyret inde i buskadset. Det var løbet 
ca. 40 meter og så faldet død om. Og nu handlede det om at få det slæbt ud. 
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Dyret vejede ca. 230 kg, så man 
tager ikke bare fat i det og træk-
ker det ud. Ole fik kontaktet nog-
le venner, hvoraf den ene kom 
med en større bil, som kunne 
trække det ud. E er at dyret var 
brækket (indvolde taget ud), fik 
de kørt det på køl og senere 
slagtning hos Moseminde Vildt i 
Videbæk. Da dyret var brækket, 
vejede det ca. 176 kg, og e er 
slagtning var der ca. 90 kg rent 
kød, som han senere fik med 
hjem i fryseren.    

At det blev den største jagtople-
velse nogen sinde, er jeg ikke i 
tvivl om, når jeg hører Ole tale om den. Og når jeg ser det flo e gevir, som 
hænger på væggen i stuen, kan jeg godt forstå det. Man er stolt, når man på sin 
egen jagt kan skyde sådan et pragteksemplar. Det er ikke så t her i Danmark, 
og mange tager l Polen for at få den oplevelse. Men der er kommet flere kron-
dyr på dansk jord, og der bliver skudt flere og flere, hvilket også er nødvendigt 
for at rydde ud i bestanden i de mest belastede områder. I flokke er de hårde 
mod landmændenes afgrøder.   

Ole fik jag egn som 18-årig og har gået mere eller mindre på jagt siden. Der har 
selvfølgelig været perioder, hvor det ikke blev l så meget, men i de sidste man-
ge år har det været den helt store fri dsinteresse. Ud over sin egen jagt i Ahler 
er han med i jagtselskabet i Borris Ak eplantage, hvor han pt. er formand.   

Mange weekender i vinterperioden bliver brugt på jagt, både på egen jagt og 
hos jagtkammerater.  Men når valget kommer mellem en jag nvita on eller et 
besøg hos da eren, svigersønnen og barnebarnet i København, så vinder famili-
en.        Anne Marie Kristensen 
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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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Fitness 
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Info fra Borris Fitnesscenter 
 
Vi går en mørkere d i møde, og du vil måske gerne fly e din træning indenfor.  
Herunder kan du se, hvad vi kan lbyde dig. Vi har plads l alle 😊  
Åbnings d: 6.00 – 22.00  
Der er flere muligheder for holdtræning. Vi lbyder:  
Jumping Fitness. Tilmelding sker på Facebooksiden ”Borris Jumping Fitness”. 
 Ved spørgsmål kontakt Lene Højris tlf. 40520799 
Indoor Cycling. Tilmelding sker på Facebooksiden ”Indoor Cycling Borris”.  
 Ved spørgsmål kontakt Kenneth Pinnerup tlf. 31165410 
HIIT-træning. Tilmelding sker på Facebooksiden ”Borris Fitnesscenter”.  
 Ved spørgsmål kontakt Majbri  Lundsgaard tlf. 22930727 
Tidspunkt for holdtræning finder du på de forskellige sider, som er nævnt 
ovenover. 
Alle er meget velkomne, og alle kan være med i hver sit tempo.  
Derudover er der hver mandag og onsdag formiddag seniortræning i centeret, 
og her kan man frit deltage, hvis man er medlem.  
Ønsker du en instruktør me, kan du kontakte Pernille Krogsgaard tlf. 
29647412.  
Priser for medlemskab:  
199 kr. pr. måned eller 
1.700 kr. årligt  
650 kr.  kun holdtræning 6 måneder (uden polet)  
Holdtræning for ikke medlemmer 40 kr. pr. gang 
Tilmelding sker på Borris.dk.  
Spørgsmål omkring lmelding, betaling og nøgler kan re es l Peder Hindsig 
tlf. 25116796. 
Har du, eller kender du en, som har lyst l at blive instruktør, så kontakt os en-
delig.  

Håber vi ses 😊  
Mange hilsner fra Bestyrelsen 
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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 nærme-
re. 
 

Hvis man ønsker at være en del af Åstedparkens fællesskab, kan man 
hente ak vitetskalenderen på Åstedparken.  

DECEMBER: 
01. kl. 10.00 Musik og sang. 

02. kl. 19.00 Banko. 

07. kl. 10.00 0. klasse på besøg. 

07. kl. 14.30 Besøg hos Crea Lundsgaard. 

08.  kl. 10.00 Musik og sang. 

09. kl. 10.15 Besøg af dagplejen. 

12. kl. 14.00-16 Juletræsfest. 

13. kl. 14.00 Omsorgsmusikanten på besøg. 

14. kl. 10.00 O. klasse og præsten på besøg.  

15. kl. 10.00 Musik og sang. 

21. kl. 10.00 Gymnas k. 
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21. kl. 14.00 Julegudstjeneste. 

22. kl. 10.00 Musik og sang. 

24. kl. 11.00 Julemiddag. 

24.  Julea en. 
 

JANUAR: 

06. kl. 19.00 Banko 
 

FEBRUAR: 
01. kl. 14.30 Generalforsamling i vennekredsen. 

03. kl. 19.00 Banko. 
 

Det resterende program for januar og februar var ikke endeligt ved 
deadline på bladet, men kan hentes ved henvendelse på Åstedparken. 
 

Fødselsdage: 
 

Chris an Schmidt  20.1.2022  78 år 

Kamma Jensen   21.1.2022 94 år 

Egon Enevoldsen  20.2.2022  85 år 
 

Vi har sagt Farvel l: 
Esther Knudsen 

Bri a Nielsen 
 

Vi byder velkommen l: 
 

 Gerda Nielsine Rindom  

Hans Chris an Jensen 
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Kirkesiderne 

Gudstjenesteliste 
Dato Borris kirke Faster kirke Evangelietekst 

28. november 
1. søndag i  

advent 

10.30 
Børnekirke 

16.00 
Juletræstænding Luk 4,16-30 

5. december 
2. søndag i  

Advent 

Fælles gudstjeneste i Faster 
10.30 

Børnekirke og samkørsel 
Ma  25,1-13 

12. december 
3. søndag i  

Advent 

Fælles gudstjeneste i Borris 
9.00 

Mar n Jensen 
Luk 1,67-80 

19. december 
4. søndag i  

advent 

Fælles gudstjeneste i Faster 
10.30 

Børnekirke, kirkekaffe og samkørsel 
Joh 3, 25-36 

24. december 
Julea en 15.30 10.30 og 14.00 Luk 2,1-14 

25. december 
Juledag 

Fælles gudstjeneste i Borris 
10.00 Joh 1,1-14 

26. december 
Anden juledag 

Fælles gudstjeneste i Faster 
9.00 

Mar n Jensen 
Ma  10,32-42 

31. december 
Nytårsa en 

Fælles gudstjeneste i Faster 
14.00 

Kirkekaffe 
  

2. januar 
Helligtrekongers 

søndag 
9.00 

10.30 
Kirkekaffe, Sam-
kørsel og børne-

kirke 

Joh 8,12-20 

9. januar 
1. søndag e er 

hellig tre konger 

10.30 
Børnekirke 9.00 Mark 10,13-16 

16. januar 
2. søndag e er 

hellig tre konger 
9.00 

10.30 
Samkørsel og 

børnekirke 
Joh 4,5-26 



45 

Kirkesiderne 
 Gudstjenesteliste 

Kirkekaffe 

Fra 28. november vil der i udgangspunktet være kirkekaffe l alle 
almindelige gudstjenester. Det gælder både kl. 9 og kl.10.30. Det er 
vores ønske på den måde at vi samles både l gudstjeneste, men også 
har mulighed for at stoppe over og have en snak over en kop kaffe 
bage er. Så vel mødt 

Høstoffer—kollekt 

I forbindelse med årets høstgudstjeneste indkom der 6857 kroner.  

Dato Borris kirke Faster kirke Evangelietekst 

23. januar 
3. søndag e er 

hellig tre konger 
10.30 

16.30 
Pizzagudstjene-

ste 
Luk 17,5-10 

30. januar 
4. søndag e er 

hellig tre konger 

Fælles gudstjeneste i Faster 
9.00 

Mar n Jensen 
Ma  14,22-33 

6. februar 
Sidste søndag 
e er hellig tre 

konger 

9.00 

10.30 
Kirkekaffe, Sam-
kørsel og børne-

kirke 

Joh 12,23-33 

13. februar 
Septuagesima 

Fælles gudstjeneste i Borris 
10.30 

Børnekirke 
Ma  25,14-30 

20. februar 
Seksagesima 

Fælles gudstjeneste i Faster 
9.00 

Poul Ivan Madsen 
Mark 4,26-32 

27. februar 
Fastelavn 

10.00 
Hallen 

14.00 
Ak vitetshuset Luk 18,31-43 
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Den forbudte by 

  

Hjerternes fest 
 

Julen er hjerternes fest. Vi kommer hinanden mere ved og giver lidt mere af d 
og midler l andre. Tænker lidt mindre på os selv og lidt mere på andre. Nu er 
det ikke kun halvhjertede forsøg på at gøre godt. Vi prøver fak sk.  

Det fle ede julehjerte er vel næsten et symbol på, 
hvordan vi i julen væver vore liv sammen og 
kny es tæ ere l hinanden. Ja, julen er, som Lise 
Nørgaard skriver, hjerternes fest.  

Men julen er også de knuste hjerters fest. Tiden, 
hvor alle dem, der ikke er plads l i vores samfund, 
træder ud af skyggerne og beder om en skilling 
eller tag over hovedet i na ekulden. Tiden, hvor 
ensomhed og tomhed fylder for dem, som ikke kan 

være sammen med dem, de elsker. Tiden, hvor de spli ede familier oplever, at 
kærlighedens hjerte er forandret l et blødende 
hjerte.  

Når kalenderlyset har brændt de sidste tal kan vi 
sidde og tænke: Blev det som forventet med 
hjerterum og hjertevarme eller sidder vi lbage 
med skuffelse og bristede forventninger? Skabte 
gaverne glæde og var anden perfekt stegt? Eller 
endte det med familieskænderi og gaver, der ikke 
kan by es?  

Uagtet hvordan vores jul den går, så er centrum ikke, hvordan vi fle es 
sammen i julen eller hjertespli eri eller halvhjertede forsøg på at være gode.  

Nej, julen begynder med Guds helhjertede engagement i sin verden og sine 
mennesker. Den begynder med Gud, der fle er sin himmelske verden ind i 
vores spli ede og modsigelsesfulde jordiske menneskeliv. Julen handler om 
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Guds kærlighed l sin skabning. Som vores kirkefader Augus n sagde: Du har 
skabt os og l dig hører vi l.  

Julens budskab er, at der er et hjerte så stort, så rigt, så gavmildt, at alle 
menneskehjerter kan gemme sig der. Med dets glæder og sorger. Med alt det 
gode og onde, som vi har forvoldt. Med det brudte og knuste – og det, der 
sprudler af liv. Det er Guds hjerte – og julenat tabte Gud sit hjerte l os.     

Ude hos hyrderne på marken julenat lød ingen ord om lykke, men ord om 
glæde. For Kristus lod sig føde. Det betyder, at der er et sted, hvor vi kan finde 
hjertevarme.  Fa ge eller rige. Glade eller sørgmodige. Hos Gud er der rum og 
varme l os alle. Han deler gavmildt ud af sin nåde og kærlighed.  

Julenat fle ede Gud sin verden ind i vores. Men hvor vi fle er julehjerter en 
gang om året, så fle er Gud l stadighed sine julehjerter. Han rækker stadig ud 
e er os. Til ham må vi komme, med hvad vi har ham. Hjerter, der bobler af 
glæde. Hjerter, der bløder af sorg. Hjerter, der er blevet revet itu. Hos Gud er 
der plads. Her skal ingen opleve at være ene. Her må vi komme med hvad der 
fylder vores hjerter.  

Og så må vi opleve, at det Guds Ord, som blev født på jord, kom med liv og 
lykke.  

Det er noget, som kan gøre hjerterne glade.  
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Borris Koret 
Borris Koret er igen den 2. september startet op e er at have ligget i Corona-
dvale. Vi havde dog korprøver i begyndelsen af året, men må e lukke ned igen. 
I Borris Koret er vi lige for den 16-20 sangglade kormedlemmer, ligeligt for-
delt mellem Sopraner og Alt og fire Bas herrer. Koret synger 3-stemmig. 

Koret er økonomisk understø et af Borris Menighedsråd og skal som sådan 
medvirke ved kirkelige handlin-
ger. Koret ledes af Lars Reinholt, 
en dyg g Korleder, som også er 
uddannet Organist. 

E er opvarmning af stemmer 
synger vi en fællessang fra sal-
mebogen og håber senere at få 
Højskolesangbogen koblet på. 

Når de e læses, har vi i nogen d øvet sange/salmer l Julekoncerten 2021 i 
Borris Kirke den 16. december kl. 19.00. E er Nytåret vil Koret øve l Forårs-
koncerten 2022, med forårssange/salmer og sange fra Befrielsen 1945. 

Korsang er sundt og sjovt. Fællessang lyder måske lidt gammeldags, men det 
er fak sk topmoderne at synge i kor. Og så er korsang lmed sundt, fordi det 
frigør endorfiner i kroppen. Når du synger hjertet ud sammen med andre, sæn-
ker du derfor også dit stressniveau og øger følelsen af fællesskab. 

Venlig hilsen Menighedsrådets repræsentant i Borris Koret og medlem af Bor-
ris Koret. Egon Dag Nielsen. 

 

Ny form på gudstjenesten 
 

Gennem corona den har vi oplevet, hvordan vores gudstjeneste blev dras sk 
ændret. Gudstjenesten skulle forkortes, sangen forstumme og nadveren var i 
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 en periode udeladt. Selvom det o e kunne opleves som afsavn, så gav det også 
muligheder for at prøve og tænke nyt.  

Nogle af de elementer, som den ændrede 
gudstjenesteform havde, endte vi fak sk 
med at værdsæ e og blive glade for. Der-
for vil vi det næste års d, begyndende 
ved gudstjenesten 28. november, have en 
anderledes form på vores gudstjenester.  

Af anderledes elementer kan nævnes, at gudstjenesten begynder med en hilsen 
og velkomst. E er prædikenen vil der al d være et musisk indslag, ligesom høj-
messen kun vil have en læsning udover evangeliet.  

Hensigten med ændringerne er at skabe en mere fokuseret gudstjeneste, hvor 
de enkelte elementer virker sammen l et hele.  

Men ligesom en teaterfores lling ikke skal fortælles, men ses og opleves, sådan 
er det med gudstjenesten. Ændringerne er nemmest at erfare ved at opleve 
dem. Så vel mødt l gudstjeneste.  

 

Julekoncert med Borris koret 
 

Tradi onen tro byder december måned på julekoncert. Ligesom for to år siden 
vil Borris koret synge for og med os.  

Koncerten er torsdag den 16. december kl. 19 i Borris kirke. I løbet af a enen vil 
vi få mulighed for at ly e l nye og gamle julesange og -salmer, ligesom der vil 
blive lejlighed l selv at synge med.  

Vel mødt l en dejlig a en, der gerne skulle bringe os alle i julehumør.  
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Ved et dødsfald 

De færreste af os går gennem livet uden 
at opleve det, at tage afsked med en af 
vore kære. Det er sjældent let. Er det et 
menneske, som er gammelt og mæt af 
dage eller et menneske som har døjet 
med sygdom, kan vi tænke, det var godt, 
det fik en ende. Da kan døden opleves 

som en befrielse. Men kom døden pludselig og uventet, da er det o e 
forbundet med sorg og smerte.  

Uagtet omstændighederne bag et dødsfald, står de e erladte lbage 
med en opgave og nogle valg i forhold l en begravelse. En opgave som 
kan være le ere, hvis man allerede har talt med sine nærmeste om, 
hvordan man kunne ønske sig den sidste afsked.  

I forbindelse med begravelse skal man tage s lling l, hvorvidt afdøde 
skal kremeres/brændes og en urne skal sæ es i jorden eller asken spre-
des. Eller om man ønsker afdøde skal jordfæstes og hele kisten sæ es i 
jorden. Ønsker man kiste eller urne i jorden, skal man kontakte graveren 
i forhold l gravsted. Måske man allerede har et gravsted. Ellers skal 
man vælge et. 

Det er lægen som indbere er dødsfaldet, men dere er skal der anmo-
des om begravelse eller ligbrænding. Man kan selv gøre det på bor-
ger.dk, men som regel får man bede-
manden l det.  

For de fleste vil det være naturligt at 
afskeden med den afdøde foregår i 
kirken. O e vil bedemanden eller de 
pårørende kontakte præsten og a ale 
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dspunkt for den kirkelige handling. For at talen i kirken kan tage ud-
gangspunkt i afdødes liv, mødes præsten med de pårørende. Ved mødet 
a ales også, hvilke salmer der skal synges.  

På h ps://www.dendanskesalmebogonline.dk/salmer l/9 er der lavet 
en liste over velegnede salmer l begravelse.  

Det kan være en god ide at tale med sine nærmeste omkring, hvordan 
man ønsker den sidste afsked skal 
foregå. Men synes man det er for 
svært eller kommer for tæt på, da 
kan man også skrive sine ønsker 
ned og lægge i en kuvert og fortæl-
le, at det står i den. De fleste bede-
mænd har også et dokument ”min 
sidste vilje” som man kan udfylde.  

Hvis man har nogle spørgsmål eller 
overvejelser i forhold l den sidste afsked, så er man også velkommen 

l at kontakte præsten for en samtale.  

Interna onal gudstjeneste 
Det er ved at være en god tradi on, at jule den også markeres med en 
interna onal julegudstjeneste. Gudstjenesten er en klassisk julegudstje-
neste, som dog foregår på engelsk. Juleevangeliet bliver læst på et væld 
af sprog og e er gudstjenesten mødes vi l det store julekagebord.  

Gudstjenesten er for ALLE – danske som udenlandske, og en dejlig mu-
lighed for at mødes på tværs og ønske hinanden en glædelig jule d.  

Gudstjenesten er i Borris kirke fredag den 3. december kl. 17. 

 

Kirkesiderne 
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Babysalmesang 
Vi har netop afslu et e erårets babysalmesang, hvor vi den sidste gang blev 
indbudt l at komme og synge sammen med beboerne på Åstedparken.  

En rig g hyggelig afslutning på endnu et dejligt forløb. 

Forløbet har strakt 
sig over 8 gange i 
Borris kirke, hvor vi 
har mødtes l både 
salmesang og fælles-
skab. Vi synger først 
sammen ca. 30 min, 
og slu er dere er af 
med kaffe og brød. 

Formålet med baby-
salmesang er dels at 
formidle den del af 
vores fælles kultur-

arv som salmerne udgør, og sam dig at danne netværk og mulighed for fælles-
skab med andre forældre fra lokalområdet 

Kirkerummets lys, akus k og stemning udgør selve rammen for babysalmesan-
gen. Vi synger enkelte vers af nogle af de mest kendte salmer og laver fagter og 
dansetrin l, hvorved salmernes melodi og tekster lagres i både krop og sind.  

De små følger nøje med i både lyd og bevægelser og prøver ind imellem deres 
egne stemmer af med høje hvin og andre sjove lyde. Bliver indtrykkene for me-
get, trækker mor og barn sig blot ned på kirkebænken og kigger på for en 
stund. 

De medvirkende mødre giver udtryk for, at det er dejligt at lære kirkerummet 
at kende på en anden måde og opleve den særlige stemning der er i rummet.   

Fællesskabet med de andre deltagere værdsæ es også højt og der er al d god 
snak, hygge og grin ved den e erfølgende kaffestund.  
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Babysalmesang er et både oplø ende og livsbekræ ende fællesskab at delta-
ge i, og har du også fået lyst l at deltage, så vær klar l foråret, hvor vi lby-
der endnu et hold babysalmesang, med forventet opstart e er vinterferien. 

Når vi nærmer os opstart bliver der meldt ud på både Facebook og hjemme-
side. 

Håber vi ses! 

Chris na og Jesper (kirke- og kulturmedarbejder og organist) 

 

Nytårsgudstjeneste 
Fredag den 31. december runder vi et højst uforudsigeligt år af. Et år mærket af 
corona med utryghed og uvished. Men også 
et år hvor vi kan fyldes af taknemlighed 
over, at Gud har været god imod os.  

Derfor samles vi i Faster kirke kl. 14 l nyt-
årsgudstjeneste. For at mindes, glædes og 
sige tak. Men også for at lægge det nye år i 
Guds hænder i vished om at Han, som har 
hjulpet hidind l, han hjælper nok here er 
som Grundtvig skriver det.  

E er gudstjeneste mødes vi i kirkehuset l et glas bobler og har lejlighed l at 
ønske hinanden godt nytår. Vel mødt 

KIrkesiderne 
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HÅNDBOLD 

 
Vi har ha  en god opstart på de forskellige hold. Dejligt at være lbage i haller-
ne med lskuere på lægterne, normal omklædning, gang i bruserne og hygge i 
cafeteriet. Sådan som vi håndboldspillere kan lide det. 
Vi har i år 5 børnehold i Borris fra U6 – U11 pi. + 1 herreseniorhold. På vores 
samarbejdshold med Rækker Mølle har vi 6 børnehold fra U11 dr. – U15 Det er 
super dejligt, at så mange børn gerne vil spille håndbold. Men der er al d plads 

l flere 
 
U6 og U7 mix skal l 3 og 4 lørdagsstævner her før jul. Det plejer at være nogle 
dejlige formiddage med mange gode kampe og sjove episoder hos de små nye 
håndboldspillere. 
 
I år har vi valgt at slå 2. og 3. klasse sammen l et hold. Begge årgange havde 
svært ved at s lle deres eget hold. Så 2. klasse kommer op og spiller på stor 
bane et år for dligt, men vi er ikke i tvivl om, at det skal de nok klare. De er 
super seje. 
 
I år har vi 2 U11 pigehold, hvor vi har blandet 4. og 5. klasse l 2 lige hold. De er 
også kommet godt fra start med både sejre og nederlag, men humøret er i top 
over, at vi må spille håndbold igen. 
 
På vores samarbejdshold har vi både drenge- og pigehold på U13 og U15.  
Med så mange børnehold giver det anledning l nogle dejlige søndage i hallen, 
hvor alle skal være velkommen l at komme og heppe på holdene. Vi skal nok 
reklamere for vores hjemmekampe på Borris Sogns facebookside. 
 
Vi havde i september cykelsponsorløb med vores samarbejdsklub i Rækker Møl-
le. 
Mange s llede op l start, og der blev samlet cyklet 24.019,60 kr. ind l BGU 
håndbold. 
Flot arrangement og stor tak l alle for deltagelse og sponsorater. Det betyder 
meget for vores foreninger, at der stø es op.  
 

Venlig hilsen Håndbold udvalget. 
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Ny brugsuddeler i Dagli’Brugsen 
 

Dagli’Brugsen får ny uddeler d. 
1. december 2021, idet Allan 
har valgt at stoppe e er 8 ½ år 
i bu kken.  

Den nye uddeler hedder Frede-
rik Stenholt Suhr, er 26 år og 
bor i Silkeborg. Han kommer 
fra en s lling som uddeler i 
Dagli’Brugsen på Århusbakken i 
Silkeborg, en bu k, der nu er 
ved at gennemgå en omlæg-
ning l 365 bu k, som er en del 
af Coops discountkæde.  

Han kunne ikke helt se sig selv i 
den kæde og valgte derfor at 
søge nye græsgange. I forbin-
delse med at Allan havde ferie, 

var han i bu kken som afløser og valgte e erfølgende at søge s llingen.   

Frederik har allerede en stor erfaring og eksper se indenfor for Coop. Han star-
tede som flaskedreng i sin fri d i Dagli’Brugsen i Voel udenfor Silkeborg. E er 
endt skolegang tog han l London og arbejdede i godt et år i Sainsbury, som er 
den tredjestørste kæde af supermarkeder i Storbritannien.  

Here er a jente han sin værnepligt, kom på sergentskolen og havde egentlig 
tænkt sig en uddannelse indenfor militæret, idet han godt kunne lide sammen-
holdet og disciplinen der, og man får en god lederuddannelse der.  

Men et lbud om at blive ledertrainee i SuperBrugsen i Lystrup lokkede ham 
alligevel ud af militæret, og han fik sin uddannelse som uddeler. E er uddannel-
sen blev han souschef i Dagli’Brugsen i Ødsted ved Vejle, inden han i oktober 
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sidste år kom lbage l Silkeborg. 

Frederik går meget op i sit arbejde og vil gerne møde sine kunder der, hvor de 
er, bl.a. har han gået l banko om onsdagen og mødt mange der.  

Han ser et stort poten ale i bu kken, og han ser en sund og god bu k, som kan 
videreudvikles. Det er hans ønske at skabe gode oplevelser for kunderne og 
glæder sig l at få en god snak med dem. At være en del af et lille lokalområde 
ser han meget frem l.  

Borris Sogneblad ønsker Frederik held og lykke med sit nye job i Dagli’Brugsen i 
Borris. 

Anne Marie Kristensen   
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Mor, far, 
barn hold 



59 

 

Nyt fra gymnas k 
 

I år kunne vi heldigvis starte gymnas kken op, som vi plejer i uge 39, og lige 
siden har hallen hver rsdag været fyldt med glade børn i alderen 2 l 15 år, 
som bliver sat i gang med leg, rytme og spring af vores al d fantas ske træner-
teams. Der er igen god lslutning l alle hold, og vi er så heldige at have godt 
100 lmeldte gymnaster og en dejlig stor flok trænere. Vi kan forstå på andre 
foreninger i omegnen, at der er flere, som oplever lbagegang, så vi føler os 
meget privilegerede. 

 

Coronaen er her stadig, og den har i skrivende stund desværre også givet en 
enkelt aflyst rsdag, men vi krydser fingre for, at det er en enlig svale, og at vi 
ikke skal igennem en længere nedlukning igen. 

 

I resten af sæsonen er der planlagt to ture l DHE i Skjern for de ældste hold, så 
de rig g kan få øvet nogle spring på de gode faciliteter, de har der. 

 

Vi kan også glæde os over en ny lføjelse l vores egne redskaber. Et samarbej-
de med sogneforeningen har nemlig gjort det muligt for os at anskaffe en ny 
pumpe l vores airtrack, og den har været e erspurgt meget længe, så det vak-
te stor glæde blandt trænere og gymnaster, da den ankom. Stor tak l sogne-
foreningen. 

 

Om alt går vel slu er vi sæsonen af med gymnas kopvisning i hallen d. 5. marts 
2022, hvor vi får besøg af de dyg ge elever fra Brejninggård E erskole. 
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Et smukt gammelt hus                                                 
 

 

BORRIS – Smuk var bygningen. Ingen tvivl om det, men desværre i en sådan 
stand, at den ikke var l at restaurere. Derfor blev en af Borris Sogns få meget 
gamle bygninger revet ned i 1964. Det var den gamle præstegård fra ca. år 
1700. 

Det var både synd og skam, vil nogle sikkert mene – især dem, der kun havde 
set bygningen udefra. Men havde man boet i den gamle præstegård, som for-
pagterfamilien Max Hjøllund, havde man nok ha  en anden opfa else. Det 
gamle stuehus var angrebet af svamp. På kun fire år rådnede nyindsa e vindu-
er i bygningen, og at der skete noget i »undergrunden«, fik familien Hjøllund 
bevis for en vintera en, man sad og hyggede sig i stuen. Pludselig bulede tæp-
pet op over et muldvarpeskud. Præstefamilien var fly et ud af det gamle stue-
hus omkring 1960, og huset blev overladt dens forpagter, som derpå fik over-
draget landbruget. Det havde jo før været en del af præstens løn. I den ene en-
de af præstegårdsboligen var der konfirmandstue, i den anden maskinhus. Men 
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dligere var der nok mejeri her, mener Max Hjøllund. Bygningen var ca. 40 me-
ter lang, men kun seks-syv meter bred. 

 I 1964 blev den gamle præstegård revet ned. Forpagterfamilien fly ede over i 
den hid dige præstebolig, hvor familien Hjøllund fortsat bor, og der blev byg-
get bolig l præsteparret ved Flodgårdsvej. Den nye avlsbygning, som man på 
billedet ser et hjørne af, blev opført i 1962. 

 Hjerl Hede-fonden ville gerne have erhvervet den gamle præstegårdsbygning i 
Borris, men havde på det dspunkt, da bygningen må e ernes, ikke midler l 
at overtage den. Det ville ellers have været morsomt, om man kunne have be-
søgt Borris gamle præstegård på Hjerl Hede i dag. Den gamle præstegård var 
ikke fredet.  

Skrevet af Asta Thomsen Jensen i dagbladet Vestkysten omkring 1970. 

Borris Sogns Lokalhistoriske Arkiv 

Ove Enevoldsen 

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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I en af byens mange mødregrupper faldt snakken en dag på sammenhol-
det blandt de yngre kvinder i byen. Flere af os er lfly ere og er fulgt 
med vores bedre halvdel l deres hjemegn. I en landsby lidt nordpå, der 
er lidt mindre end Borris, har de grupperne KUK og KÆK (henholdsvis 
"unge kvinder" og "ædle kvinder"). Vi søgte inspira on og tænkte, at det 
må Borris da om noget sted kunne bære. 

 

Konceptet er enkelt - cirka 6 årlige arrangementer. Det kan være alt fra 
en gåtur, en me i trampolinerne i jumping fitness, en kop kaffe eller 
som det første arrangement lyder: julefrokost den 17. december.  

Arrangementerne vil gå på tur mellem gruppens medlemmer, og de e 
vil blive koordineret ved årets sidste arrangement. 

 

Vi har startet en facebookgruppe op: "BUK🌻 (BorrisUngeKvinder)" og 
hur gt kom der 68 medlemmer. Så er du mellem 20 og 40 år gammel, så 

lmeld dig gerne gruppen. 

 

Styregruppen på opstarten af ”BUK” og julefrokosten er:  

S ne Kabel Meiner, Louise Lyngs Kjærgaard, Trine Krogsgaard, Catrine 
Holm og Me e Bech Pedersen. 

 

Er du ikke på Facebook, kan du kontakte Trine Krogsgaard på 31 56 60 
15. 
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DEN STORE BAGEDYST 
 

var det ikke, men der 
var mange paralleller l 
tv-programmet, der har 
10 års jubilæum i år. 
 
I e erårsferien mødtes 
3 e erskoleveninder 
hos Anne Marie Gjald-
bæk. 
 
Forhistorien går 1 år 

lbage, hvor Anne Ma-
rie gik på Frøstruphave 
E erskole. En lfældig 
snak med Anna fra Vild-
bjerg, og de finder ud 

af, at de begge har en stor passion for at bage kager, og ikke bare den velkend-
te brune pladekage. Nej, det er krea oner fra øverste hylde ligesom dem i Ba-
gedysten. Anna har en veninde, Karoline, fra Vildbjerg, der også har gået på 
Frøstruphave, og som også er kagenørd. 
E erhånden finder de 3 ud af, at de må dele erfaringer og være sammen om 
deres fælles interesse, så de a aler at mødes rsdag i uge 42 hos Anne Marie, 
og så vil de gå i gang. Inden mødet har de bes lt/hentet ingredienser hjem, 
selvom de i hver deres samling har meget af det, der skal l.  
De mødtes l rundstykker, og så pakkede de en bil med al deres habengut af 
forme, pastafarve, bagepensler, temperaturmåler m.m. Ja, hver især har de 3 
fyldte plastkasser med 😊  Målet var Borris Hallens køkken, hvor de havde fået 
lov l at husere. De har hver deres 
force - Anne Maries er flødeboller, 
Annas er fyldte chokolader og Ka-
rolines donuts. 
De havde forinden udvalgt, hvilke 
kager, flødeboller og chokolader 
de ville lave, men de fik også d l 
at lure kunsten af hos hinanden. 
Anne Marie havde dligere stor 
skræk for smeltning af chokolade 
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og temperaturkampen, men det fik 
hun blandt andet mere styr på.  
Klokken blev 20, inden de forlod det 
rengjorte køkken. I Bagedysten har 
deltagerne folk, der klarer opvasken af 
alle skåle, skeer, dejskrabere  m.m., 
men pigerne må e selv gå i gang med 
”bjerget”. Hjem l mor Dorthe og far 
Thorkild på Vestergade l afslapning 
og a enhygge og så i seng, for a alen 
var, at de skulle op igen kl. 7 og fort-
sæ e. 
Imens de kreerede kager og chokola-
der, talte de om, at det kunne være 
sjovt at se, om kagerne kunne sælges. 
Der var jo ingen grund l, at lækkerier-
ne skulle gå l spilde.  

Så de lagde et opslag på Facebook rsdag a en, og det blev liket af 100 inden-
for den første me.  
 
Hej Borris 
Idag har jeg og to andre piger, gået amok med at bage alverdens kager! Og for 
at det ikke skal gå l spilde, så sælger 
vi ud af det imorgen!  
Klokken 14.00 bliver der mulighed for 
at købe kage i Borris hallen!  
Det er først l mølle! 
Billederne er af nogle af kagerne! 
Vi tager kun imod MobilePay 
 

lød ordene, så onsdag gik de i krig 
igen, og snart havde de en pæn sam-
ling af forskellige kager, chokolader og 
brød. Kl. 13.45 var hele deres varela-
ger s llet frem, og kl. 13.50 skrev An-
ne Marie på Facebook: 

VI HAR ÅBEN!  
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Kom ned i hallen og køb de lækre-
ste hjemmelavet kager  
 
Citrontærter, fyldte chokolader, do-
nuts, flødeboller, glazekager, tærter, 
kinder maxi kager, macarons og karde-
mommesnurrer – jo udvalget var me-
get stort, og det var flo e og lækre 
udgaver, der kunne købes. 
 
Det myldrede l med kunder, og e er 
20 minu er var der udsolgt. 
Pyha, det gik næsten for stærkt, og vi havde sat hele e ermiddagen af l åben 
bu k, griner Anne Marie. 
 
Salget havde ca. indbragt l deres råvarer, så melønnen var, at de havde ha  
et par sjove, lærerige og spændende dage sammen.  
Om de vil gentage det, er de blevet spurgt. Det må vi tænke over, men det ville 

da være rig g sjovt, lyder det fra Anne Ma-
rie. 
Hun er 17 år og går på 1. grundforløb på 
teknisk skole og s ler mod videre forløb 
som bager/konditor, blandt andet skal hun 
i nærmeste frem d i 14 dages prak k i 
Kibæk Bageri.  
Interessen for at være i køkkenet har hun 
ha  fra lille, hvor hun har hjulpet sin mor, 
men lige så t også selv gået i gang. Hun 
har set alle Bagedysten-afsnit og har suget 

l sig af gode ideer, ligesom hun også sø-
ger andres opslag af kager på interne et. 
Det er kagerne, der har første prioritet, og 
hun har da også leveret kager på bes lling, 
blandt andet har hun stået for bryllupska-
ger. Og Anne Maries julegave- og fødsels-
dagsønsker er ikke svære at gæ e….. ba-
geforme, dekora onssæt, kagepynt etc. 

Lili Kristensen 
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 TAK ALLAN !!!! 

De sidste ca. 8 ½ år har været en berigelse for Borris. 
Vi har ha  en uddeler med lokal engagement og drive samt en stærk målsæt-
ning om at lykkes med at skabe en dri ig forretning. Allans ini a ver og evner 

l at samarbejde på tværs med erhvervsliv, foreninger og kunder har betydet, 
at omsætningen de seneste år er øget betydeligt gennem årene. Allan har også 
været med l, at Dagli’Brugsen er mere end bare et sted, man handler og får en 
god service af alle medarbejdere, og vi kan mødes og få en snak i bu kken. 
 
Vi vil i bestyrelsen takke for samarbejdet og ønsker dig alt held og lykke i frem-

den. 
 

Til kunderne 
Bliv ved med at stø e op om bu kken også i overgangsperioden l vi har en ny 
uddeler. 
 
Vi håber snart at kunne byde  Allans e erfølger velkommen. 
 
Vi glæder os l et godt samarbejde og det fortsa e arbejde med at udvikle vo-
res bu k. 
 

Hvad er Borris uden Dagli´Brugsen? 
 

 Med venlig hilsen 
 Bestyrelsen 
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Det er nu 10 år siden, at jeg stoppede 
på Borris skole, og hold nu fast hvor 
er den fløjet afsted.  

 

E er 7 år ski ede jeg Borris Skole ud 
med Skjern Kristne Friskole. Jeg fulg-
tes med Sara Bøndergaard og Elise 
Gosvig - så helt alene var jeg heldigvis 
ikke. Store dele af min opvækst har 
båret præg af fodbold og gymnas k, 
og 7. og 8. klasse var ingen undtagel-
se. Her var fokusset dog mest på gym-
nas kken, hvor jeg både var ak v som 

gymnast og træner i Borris, samt gym-
nast på Ringkøbing/Skjernegnens Ju-
niorhold. I denne periode gik der 
mange mer og weekender med gym-
nas k og opvisninger, og jeg elskede 
det.  E er 7. og 8. klasse på friskolen 
var det blevet d l e erskole. Både 
9. og 10. klasse tog jeg på Frøstrupha-
ve E erskole. Selvom det der e er-
skole var en stor omvæltning for en 
halv-genert pige som jeg, så var de to 
år på e erskole en helt fantas sk d. 
Her fik jeg en masse gode oplevelser, 
gode venner og veninder, som jeg 
stadig ses med i dag. Derudover mød-
te jeg også en sød fyr, Thomas, som 
skulle vise sig at blive min mand den 
dag i dag. På e erskolen gik meget af 
min d også med at lave gymnas k, 
spille en masse fodbold, og der blev 
også lidt d l at være krea v.  

 

E er e erskole tog jeg på Vestjysk 
Gymnasium Tarm, her faldt valget på 
en naturfaglig linje. Under min gym-
nasie d prøvede jeg sam dig l med 
et par forskellige fri dsjobs. Først i 
Dagli’Brugsen, og dere er i køkkenet 
på plejehjemmet i Borris. Derudover 
brugte jeg stadig d på gymnas kken. 
Denne gang på Ringkøbing/
Skjernegnens Aspiranthold. E er 3 år 
på VGT stod jeg i sommeren 2018, 

10 år e er 
Af Kathrine Gjaldbæk Stokholm, 

da er af Vibeke og Peder Gjaldbæk-Nielsen 
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meget stolt, med en fin, rød studen-
terhue solidt placeret på hovedet!  

 

Jeg var som så mange andre unge 
mennesker rejselysten, så derfor sad 
jeg, 13 dage e er min studenterhue 
var placeret, på et fly på vej l Norge. 
Jeg skulle arbejde på hotellet Hermon 
Høy ellssenter sammen med Sara 
Bøndergaard i et halvt års d. Her 
skulle vi arbejde, bo og nyde den 
mest fantas ske natur.  

Arbejdet bestod af køkken- og serve-
ringsvagter og rengøring. Især køkken
- og serveringsvagterne kunne jeg 
rig g godt lide. Jeg syntes, det var 
spændende at få et indblik i den nor-
ske madkultur og få lov at snakke 
med nordmændene, som syntes, det 
var sjovt at høre om, hvorfor vi 

”Danske-jenter” 
mon dog havde lyst 

l at tage l Norge. 

 Meget af vores 
fri d blev brugt på 
vandreture i de 
norske elde, og 
jeg tror ikke, jeg 
lyver, hvis jeg siger, 
at vi var total solgt. 
Det var lidt en an-
den oplevelse end 
at gå en tur gen-
nem Borris. 

 I e eråret 2018 kom 
min familie og kæreste 
på besøg på hotellet. 

Det var en stor oplevelse at få lov at 

Mine forældre og jeg, sommeren 2018  

Mig i min stakk, som var det tøj jeg skul-
le have på, når vi serverede middagsma-
den på hotellet.  
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vise dem, hvordan jeg boede og leve-
de.  

 

E er mit ophold i Norge var jeg lba-
ge i Danmark igen, og var slet ikke 
færdig med at arbejde endnu. Så jeg 
fik arbejde ved PostNord, hvor jeg 
kørte med post og pakker i Stakroge, 
Sandet og Sdr. Omme.  

Jeg kunne dog mærke, at jeg savnede 
at have kolleger at snakke og sparre 
med i løbet af dagen, så jeg søgte en 
s lling som pædagogmedhjælper i 
vuggestuen på Midtjyllands Kristne 
Friskole i Herning. Den var jeg så hel-
dig at få. Så der arbejdede jeg fra au-
gust 2019 og et år frem. Et job som 
jeg var utrolig glad for, og jeg nød at 
arbejde med de søde små hoveder. 
E er to sabbatår, som primært be-
stod af arbejde, beslu ede Thomas 
og jeg os for at tage på højskole. Så i 
august 2020 startede vi på Børkop 
Højskole. At tage på højskole er helt 
klart en af de beslutninger, jeg på in-
gen måder har fortrudt. Her var der 
plads l at fordybe sig i det, man selv 
fandt spændende. Alt i alt 5 helt vildt 
givende måneder. E er højskole kom 
jeg endnu engang l at arbejde i en 
vuggestue, denne gang på Stjernen i 
Tjørring.  

 

I sommeren 2020 blev Thomas og jeg 
forlovet. Vi beslu ede, at hvis vi holdt 
bryllup i marts 2021, så ville Corona 
nok ikke spænde ben for noget. Så vi 

sendte invita onerne l bryllupsfe-
sten og recep onen ud i en god tro 
på, at det nok skulle gå. Men vi blev 
klogere. Meget klogere, for i marts 
2021 var der meget strenge forsam-
lingsforbud. Vi må e være 28 i kir-
ken, og der var ingen mulighed for at 
holde fest. Men vi var fast beslu et 
på, at det ikke skulle spænde ben for, 
at vi i det mindste kunne blive gi , nu 
når det var et stort ønske for os beg-
ge to. Derfor må e vi også opfinde 
den dybe tallerken op l flere gange i 
forbindelse med bryllups-
planlægningen. Men det endte sim-
pelthen med, at vi inviterede vores 
forældre, søskende, bedsteforældre 
og de tæ este venner med ind i kir-

Thomas og jeg  
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ken. Resten af flokken parkerede vi 
på kirkens parkeringsplads i biler, så 
det stadig var corona-venligt, hvor de 
så kunne følge med på live-streamen 
inde fra kirken. Dere er kørte vi hjem 

l mine forældre, hvor vi havde s llet 
op l drive-in recep on. Her fik vi på 
corona-venlig vis gennem bilerne hilst 
på alle vores gæster. For at vente -
den ikke skulle blive for lang for de 
omkring 60 biler, serverede vi hjem-
melavet goodie-bags med lidt lækkert 

l alle gæster. Dem delte vores famili-
er ud l alle bilerne, så ingen af gæ-
sterne forlod bilerne og dermed sta-
dig overholdt forsamlingsforbuddet. 
Så gi , det blev vi d. 13/3-21, men vi 

kunne som dligere nævnt ikke holde 
fest lbage i marts. Derfor har vi be-
slu et, at vi holder bryllupsfest den 
samme weekend, denne gang dog i 
2022. Og så krydser vi endnu engang 
alt, hvad vi har, og håber på, at coro-
na llader det denne gang.   

 

E er godt tre år med arbejde var jeg 
ved at være klar l at skulle lbage l 
bøgerne igen. E ersom vi har valgt at 
bosæ e os i en lejlighed i Holstebro, 
valgte jeg at søge ind på Ergotera-
peutuddannelsen i Holstebro. Jeg var 
så heldig at komme ind på uddannel-
sen som ønsket, så i slutningen af au-
gust startede jeg med at læse. I star-
ten af august startede Thomas i lære 
som møbelsnedker, en uddannelse 
som han er meget glad for. Vi nyder 
stadig lværelsen i centrum af Holste-
bro - det er noget helt andet end Sør-
vad og Borris, som vi er vant l. Så 
kontrasten er l at få øje på, og vi 
nyder derfor også at komme ”hjem” 

l vores små landsbyer, og få lidt me-
re lu  under vingerne. 

 

 
De bedste hilsner Kathrine Gjaldbæk 
Stokholm 

 

 

 

 

På toppen af Einsetnuten - en af de man-
ge vandreture, som meget af vores fri d 

gik med.  
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Kandidater l byrådet på besøg i Borris 

Under tlen "Turen går l...: Liv i 
landdistrikterne" havde Landdi-
strikternes Fællesråd og Landbrug 
& Fødevarer inviteret KV21-
kandidater fra alle de poli ske par-

er og borgerlister på landsbybe-
søg i Borris, torsdag den 4. novem-
ber. Oplægget for besøget i Borris 
var spørgsmålet "Hvorfor er det i 
en lille by som Borris lykkedes at 
have succes med skole, ældrecen-
ter og helsecenter?". E erfølgende 

var der arrangeret besøg hos Arla Food Ingredients nybyggede innova ons-
center ved Videbæk. 

 

I Borris var vi blevet kontaktet af Landdistrikternes Fællesråd på baggrund af 
vores flo e andenplads ved Årets Landsby konkurrencen i 2020. De havde lagt 
mærke l de helt fantas ske succeser vi har i byen, og mente derfor det var 
oplagt for KV21-kandidaterne at hente inspira on i Borris, hvor de kunne kom-
me tæt på nogle af de virksomheder, ins tu oner, idéer og ildsjæle, som hol-
der hjulene i gang, og bidrager l den lokale sammenhængskra . 

Det var et presset program med 3 besøg fra kl. 9.45 l kl. 11.30. Vi startede på 
Borris Skole for at fortælle om Borris Helhed, og kunne i den forbindelse for-
tælle om både Baby Boom i Borris og overrækkelsen af Borris Prisen l den 
samlede medarbejderstab i dagpleje, børnehave, skole og SFO. Desværre 
må e vi overtage præsenta onen for helhedsleder Ole Ehmsen Kronborg, som 
havde sat sig selv i karantæne, da der havde været nogle posi ve Corona-tests 
blandt børn og personale. Det gjorde, at det hele foregik udenfor, men stadig 
med den helt unikke fortælling om en succesfuld helhed, og en stor spørgelyst. 

E er besøget på skolen kørte vi videre l Åstedparkens Ældrecenter, hvor de 
mange deltagere kunne mærke de nærmest familiære bånd mellem beboere 
og personale. Med du en af småkager i hele centeret kunne deltagerne lade 
sig inspirere af Heidi Pedersen, Gi e Risager og Tove Meyer, som med smil og 
glæde fortalte om værdien af topkvalitet i ældreomsorg og ældrepleje. Forhå-
bentligt vil byrådskandidaterne bruge deres indtryk og notater l at sikre den 
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samme standard på tværs af 
hele kommunen. 

Sidst stop i Borris var på Helse-
center Midt, hvor Mar n 
Aaagaard Poulsen havde gjort 
kan nen klar med dejlig kage 
og inspirerende fortælling om 
visionen og konceptet bag Hel-
secenter Midt i Borris og Sdr. 
Felding, og Landsbylægen i det 
hele taget. Om det var Mar ns 
sprudlende entusiasme, delta-

gernes spørgelyst eller den dejlige kage der gjorde udslaget, det vides ikke, 
men pludselig var den gået, og formand Steffen Damsgaard fra Landdistrikter-
nes Fællesråd og viceformand Lone Andersen fra Landbrug & Fødevarer sendte 
en stor tak l alle deltagere under besøget, og l Borris i det hele taget.  

Fra Borris Rådet skal der lyde en stor tak l Ole, Heidi, Gi e, Tove og Mar n - I 
har på fineste vis bidraget l, at vi fik sat Borris på landkortet igen! Også en tak 

l TV2 News, som fik optaget og sendt et kort "næsten live" indslag i nyheder-
ne. 

Lars Rahbæk 

Borris Rådet 
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SOMMERFERIEJOB I GRØNLAND 
 

Firmaet solgt og på 
del d. Så må næste 
step være at udleve 
drømme, der ikke 
har været muligt før. 

 

Ellen Hommelhoff 
solgte sin praksisan-
del i 2018 og havde 
måske inderst inde 
en drøm om at af-
prøve sin kunnen og 
erfaring i et andet 
land end Danmark, 

inden hun stoppede helt.  

Lea Hau, da er af Skjerns kiropraktor Jesper Andersen, havde lagt et s llings-
opslag op på Facebook om manglen af en dyrlæge i Nuuk. Opslaget udløste en 
livlig sms-kontakt og fik sat tankerne i gang hos Ellen. Lea var gravid med tvillin-
ger og må e stoppe dligere end ventet. Det er svært at skaffe dyrlæger l 
Grønland, og Jesper forsøgte virkelig at sælge varen.  

Et men var dog, at ferieplanen på Skjern Dyrehospital var lagt, så Ellens kolle-
ger på klinikken skulle indvies i hendes ønske. De fik kabalen l at gå op, så den 
18. juni kunne Ellen flyve fra København l Sdr. Strøm ord. Men Ellen ville jo 
gerne have ægtefællen Jes med, så de kunne opleve landet sammen de første 
14 dage. Hans kolleger ved Dyrlægegruppen Skjern Å-Videbæk var også åbne, 
så feriekabalen her kom også l at gå op. 

 

Vel ankommet l Nuuk må e Ellen og Jes gå i karantæne 5 dage på et hostel. 
De må e købe ind l madlavning, men ellers skulle de holde sig i naturen. Inde 
i byen skulle de gå med mundbind. Dermed vidste alle, at de var i karantæne. 
Alle gik i en stor bue udenom dem, så de følte sig næsten som pestbefængte. 
Grønlænderne var på det dspunkt næsten helt forskånet for Corona, men og-
så de blev indhentet. 
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Nuuk er Grønlands største by med 19000 indbyggere, deraf 5000 danskere, og 
godt 30 % af Grønlands befolkning bor i Nuuk. Der er ca. 5000 biler i Nuuk og 
kun ca. 100 km veje, der alle ender blindt. Trafik ud af Nuuk l andre byer kan 
kun foregå i fly eller med båd. 

 

Under Ellen og Jes’ karantæne blev der gået ture rundt i naturen bl.a. rundt om 
eldet Lille Malene. På den tur mødte de en dansk poli betjent, som har boet 

og arbejdet i Grønland i 12 år. Han kunne fortælle en masse om livet i Grøn-
land og naturen omkring byen. Udsigten fra eldene var storslået ud over 
Godthåbs orden, op mod Nuuk’s vartegn Sermitsiaq og ned på hovedstaden 
Nuuk, som så lillebi e ud deroppe fra. 

 

Hvem forbinder ikke en grønlandsk by med flerfarvede træhuse. Disse findes 
stadig i Kolonihavnen i Nuuk og i nogle forstæder, men i de senere år har høj-
husbyggeriet vundet ind. Det dyreste ved at opføre huse på Grønland er funda-
mentet, da alle huse bygges på klippegrund. Inden et hus kan opføres, skal der 
sprænges adskillige tons klipper væk. Sprængningsstykkerne bliver så brugt i 
den nye landingsbane l store fly som Airbus, og den forventes færdig i 2024. 
Når fundamentet l højhusene er på plads, rager det jo ikke så vidt at lægge 
flere etager på. Målet er nemlig, at der skal bo 30000 mennesker i Nuuk om 10 
år, så ambi onsniveauet er højt.  

 

Nuuk ligger ca. 240 km syd for polarcirklen. Da Ellen og Jes var af sted om som-
meren, var der kun mørkt 2 mer om na en. Ja og vejret lignede en dansk 
sommer, for det regnede i 5 ud af de 14 dage, Jes var der.   

De oplevede også en fantas sk tur ud i Is orden med høj blå himmel og fuld-
stændig vinds lle. Det var så smukt og bjergtagende med de fantas ske spej-
linger og møde med masser af is elde, da de nåede ind i bunden af orden, 
hvor gletsjeren slap sin is ud i orden. 

 

På regnvejrsdagene blev museerne besøgt, bl.a. Kunstmuseet og Na onalmu-
seet i Kolonihavnen. Derudover besøgte de “værkstedet”, hvor en flok grøn-
landske inuitkunsthåndværkere lavede Thulemænd i sæbesten og Tupilakker af 
rensdyrgevir. Tupilakker (udtalt dubilagger) siges i dag at besky e hjemmet 



82 

mod ender. Nogle lavede også små mænd af Christmasstone, fordi der er små 
farvede aflejringer i materialet. Et par flo e tupilakker og en inuit i sæbesten 
var en del af bagagen retur l Danmark. 

 

På rundtur i byen gik de også ind i Nuuks svar på Dagli’Brugsen i Borris også kal-
det Brugseni. 

Det er fak sk den brugs, hvor vores “Allan” har været brugsuddeler i 7 år. Dog 
var den på størrelse med en stor Superbrugsen. Alle varer l grønlænderne skal 
fragtes ind via skib eller fly, og de fleste via Danmark, men friske grøntsager 
kommer også fra Island. Den havde jeg ikke set. 

 

Da Jes var rejst hjem, skulle Ellen starte sin dyrlægegerning på Donnas Dyrekli-
nik, der er en smådyrsklinik med 3 åbningsdage. Man skal have søgt om Grøn-
landsk autorisa on for at få lov l at kunne virke som dyrlæge. To dyrlæger ar-
bejder med alle de samme lidelser som i Danmark. De fleste almindelige lidelser 
kan løses i klinikken, men specielle lidelser og benbrud, der ikke kan gipses, kan 
ikke løses, da man ikke har det tekniske udstyr. Så må man vælge enten afliv-
ning eller købe en dyr flybillet l Danmark eller Island.  

Bag klinikken står en forening, der har sat sig for at sikre, at der er en smådyrlæ-
ge i Nuuk. Det er foreningen, der søger om dona oner og sponsorater. Man kan 
også tegne et personligt medlemsskab og dermed stø e formålet. 

At der er mangel på dyrlæger udtrykkes tydeligt ved, at der i august ingen dyr-
læger var i Nuuk, og at der kun sporadisk er dyrlægedækning ind l januar 2022. 
En meget speciel situa on for kæledyrsejere. 

På en af Ellens fridage i juli besøgte hun Håbets ø, hvor Hans Egede ankom l 
Grønland i 1721. En ø, hvor der kun var klipper og 15 cm høj vegeta on og lav. 
Men der var også ferskvandssøer, så det var nemmere at overleve kun en mes 
sejlads fra Nuuk, og Hans Egede blev der i 7 år!! 

Med Ellens dyrlægekollega Marie fra Donnas Dyreklinik var hun igen i bunden af 
Godthåbs orden, men denne gang i et helt andet vejr. Der var overskyet og 
regnfuldt, og vandet var oprørt, men pludselig kunne det klare op og afsløre 
smukke eldsider. De havde en meget erfaren kaptajn fra Illulisat, og han havde 
modet l at sejle dem helt ind l isbjergene og drivisen. Hvaler havde de håbet 
at se, men nej. Et pudsigt minde fra dagen var at læse sejlplanen, der al d var 
opdateret e er vejrsitua onen. For onsdag stod: “Lortevejr- vi holder fri.”  
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De besøgte blandt 
andet også en forladt 
bygd, som lå i fuld 
solskin med udsigt l 
store isskosser  i bug-
ten. Utrolig smukt. 
Nu er bygden så ved 
at blive en ferieby for 
dem, der har råd. 

I 1970’erne blev 
mange fly et væk fra 
bygderne, da det var 
økonomisk dyrt at 
beholde de små byg-
der. Sam dig for-

svandt torsken, som de fangede og bearbejdede i en lokal fabrik. En form for 
tvangs ernelse af folk fra bygderne og ind l Nuuk. 

 

En weekend vandrede Marie, Signe og Ellen op på eldet Lille Malene, hvor det 
i mellem den var blevet sommer. De tog myggenet med for en sikkerheds 
skyld, og Ellen var virkelig glad for den beslutning, for nu var der myg i tusindtal. 
Til gengæld var udsigten over Nuuk, Nordlandet og helt ud l Davis Strædet 
meget betagende.  

 

Forinden afgang fra Danmark havde Ellen og Jes ha  kontakt l Benny, der ejer 
Åstedet bag Borris Kirke samt det lille røde hus på Åstedvej. Benny har boet i 
Grønland siden ungdomsårene og er i dag 76 år. Han bor sammen med sin kone 
Andrea i et af de røde træhuse ved Kolonihavnen, hvor der går en lang trappe 
op l huset, så han render ikke bare sådan hjemmefra. Da Jes var i Nuuk, var 
Benny i Danmark, så det var kun Ellen, der fik æren af at møde ham, og så end-
da to gange. Sidste gang var l frokost på højde med en julefrokost, blandt an-
det blev der serveret stenbiderrogn. Dejlige mennesker, som Ellen glæder sig l 
at byde velkommen i Borris, næste gang de er i Danmark. 

 

Lili Kristensen 
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Fra Grønland 


