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Nyt fra spejderne
Hos spejderne har vi gennem et stykke d arbejdet på at samle penge ind l to
nye sheltere. Det har nemlig været et stort ønske, så vi kan komme l at overna e udendørs ved spejderhy en.
Det er nu endelig lykkedes at få samlet penge nok, så søndag d. 6. februar blev
shelterne leveret som samlesæt.

I øjeblikket venter vi så bare på at få en godkendelse fra kommunen, og når
den er i hus, skal vi l at bygge. Vi håber, vi kan vise det færdige resultat frem i
næste nummer af sognebladet.
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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.

Jeg af vinduet kigger ud
opdager at naturen er sprunget ud
træerne har grønne knopper
vi vinteren ud af kroppen gnubber

Års den kaldes for forår
Et andet navn er vår
på vej mod lyse der
og mod de varme sider

Stof l næste blad aﬂeveres senest 1. maj 2022
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Astrid Just Klynge tlf. 2422 5503
Knud Erik Rasmussen
tlf. 3029 6436
ajklynge@ﬁberpost.dk
kegu05@gmail.com
Kirsten Nørrelykke tlf. 4085 6023
Jensby@ﬁbermail.dk

Lili Kristensen
tlf. 2785 6497
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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Program for
Gymnas kopvisning lørdag d. 5. marts 2022
Ret l ændringer forbeholdes
14:00 Velkomst
14.20 Forældre/barn: Me e, Rikke, Marie Louise & Astrid
14:32 Puslinge: Me e, Di e, Camilla, Dorthe, Inga, Emil, Ane & Asta
14:44 Krumspring: Flemming, Marie Louise, Maja, Jonas, Lili, Sarah,
Tilde & Laura

15:00 Jumping ﬁtness: Me e, Frida & Malene
15:15 Kaﬀepause.
15:35 Plejehjemmet: Gi e
15:47 Små spring: Heidi, Frida, Anne-Marie, Jennifer, Jørgen & Nicolaj
15:59 Store spring og rytme: Jens, Nicolaj, Chris an & Peder
16:11 Brejninggaard E erskole : Alberthe, Louise, Rasmus, Mathias &
Mar n

16:45 Gaveregn og Info
16:55 Farvel og TAK

HÅBER VI SES I HALLEN ………….
Alle er velkommen, gymnasterne glæder sig l at give jer alle en
dejlig e ermiddag fyldt med skøn gymnas k.
Entre 50 kr. for voksne, børn gra s l og med 6. klasse.
Hilsen Gymnas kudvalget
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Gymnas k

Et billede fra nogle gode mer for de tre ældste hold fra gymnas k på
e erskolen DHE i Skjern, hvor deres springfaciliteter blev afprøvet. Der
blev gået ihærdigt l den og alle ydede en ﬂot indsats.
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”En hånd kan blive l fem hænder”

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

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

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

Kasserer:
Birtha Hindsig
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Fællesspisning 
Tirsdag d. 5.april kl. 17.30 i Hallen
Menu: Dansk bøf m/bløde løg, rødbeder, sovs,
kartoﬂer og salat
Kaﬀe m/kage
Tilmelding i Dagli'Brugsen senest torsdag d. 31. marts
0-2 år gra s ~ 3-12 år 40 kr ~ Fra 13 år 60 kr

Vi ses - Borris Sogneforening 

11

12

Naturens Rige og den hvide væg – En fotokonkurrence
På Borris Skole har vi fået en ﬂot og nærmest skinnende hvid væg. Fak sk har vi
mange skinnende hvide vægge, men den
”nye” er helt speciel. Denne væg kan
nærmest betegnes som væggen over alle
vægge her på Borris Skole. Det skyldes,
at den hver dag passeres ﬂi gt af store
og små. Dermed ses den af alle, der har
deres gang på Borris Skole.
Vi nyder som regel vores hvide vægge på
skolen, da de er et tydeligt vidnesbyrd
om, at her på skolen passer både børn
og voksne på ngene.
Men den føromtalte hvide væg fortjener
lidt mere opmærksomhed og derfor de e lille skriv l alle jer, der bor i og omkring skønne Borris.
Vi vil gerne bringe Naturens Rige helt ind på skolen og beny e vores skønne
natur rundt om Borris l at pryde vores centrale hvide væg.
Det skal ske på følgende måde:
På skolen opstarter vi hermed en fotokonkurrence, og alle er velkomne l at
deltage.
Præmien er at få sit billede forstørret op på et lærred på ca. 60cm x 90cm, som
dere er kommer l at pryde på skolens centrale væg. Med mulighed for fotografens navn indskrevet under billedet.
Vi håber at kunne udvælge 4 billeder l væggen, som alle repræsenterer den
naturrigdom, der er rundt om byen Borris. Så for eksempel billeder af hede, å,
skov, ulv, krondyr m.m.
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Jeg vil bede jer om, at sende jeres bud (i høj opløsning) l
ole.kronborg@rksk.dk senest d. 1. april, hvore er en gruppe på skolen vælger
4 billeder ud.
Jeg håber, I vil være med, og ser frem l at se mange af jeres ﬂo e billeder fra
vores skønne natur i og omkring Borris.
Mvh. Ole Kronborg

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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Fælles Generalforsamling
Torsdag d. 7. april 2022
Kl. 19:00
I Borris Sports- og Kulturcenter

Program:
Borris Gymnas k- og ungdomsforening
Borris Rådet
Borris Sports- og Kulturcenter
Borris Vandværk
Borris Idrætsforening
Borris Sogneforening
Borris Skoles Venner

15

Update byrådet februar 2022
Tiden går… sidst jeg skrev, var det lige før kommunalvalget, og nu er vi godt en
måned inde i den nye byrådsperiode. Jeg ﬁk i alt 554 stemmer, hvor de 376 var
i Borris. Mange tak for den store opbakning igen. Hvis nogen ønsker at nørde
lidt i valgresultater, er der på www.kmdvalg.dk rig mulighed for de e.
Kons tueringen var knap så drama sk denne gang, og der var en god stemning
i forhandlingerne - e er min opfa else. Vi ﬁk lavet en bred fordeling af posterne, hvor jeg ﬁk lov at få formandsposten for teknik- og miljø, som jeg ser frem
l at prøve kræ er med.
Vi er kommet godt i gang, og jeg mærker en stor interesse for at komme i kontakt med formanden for teknik- og miljø - så jeg får mødt mange forskellige
interesser, ønsker og konﬂikter, som jeg skal forsøge at navigere i. Det har været et fuld dsarbejde godt og vel den første måned, så jeg håber, det a ager
lidt den kommende d.
Byrådet har nogle store ng at tage fat på i den kommende periode. Skolerne i
Skjern bliver nok den største sag her i foråret. Alle medlemmerne i børne- familieudvalget er nye, og kun to har siddet med i det gamle byråd - så der er
noget at få sat sig ind i. Jeg håber og arbejder stadig for, at vi kan få beslu et
at samle børnene på afdeling Klostervej (Amagerskolen) og vi kan få Skjern Å
Skolens udvidelse sat i gang i år.
Allerede i starten af marts skal byrådet på et økonomi-seminar, hvor vi skal
ﬁnde pengene l at samle skolerne, som minimum kommer l at koste 100
mill. Vi har et akut- og aﬂastningscenter, som der også skal ﬁndes 70-80 mill l.
Sygehusene sender pa enterne hjem dligere og dligere, og derfor kræver
det, at kompetencerne samles et sted. Det er mange penge, der skal ﬁndes
inden for de næste 4-5 år, som bliver en større øvelse at ﬁnde. Heldigvis har vi
nærmest fuld beskæ igelse og gang i hjulene, så det forbedrer kommunens
økonomi.
I teknik- og miljø har vi allerede endeligt vedtaget det første mølleprojekt i Sdr.
Bork med udski ning af 19 mindre møller l 5 store. Solcelleprojekterne, vi har
sat i gang, er også på vej igennem sagsbehandlingen. Vi har stadig ikke vedta16

get, om vi vil have ﬂere solceller - inden sommerferien kikker vi på, hvordan
projekterne er blevet gennemført i forhold l de poli ske retningslinjer, vi har
lavet. Vi får stadig mange ansøgninger, så der bliver nok at vælge imellem.
Vi har stor byggeak vitet i kommunen, som giver stort pres på planafdelingen,
hvilket giver en længere vente d på at få lavet lokalplaner. Vi kommer l at
prioritere de private lokalplaner op i forhold l dem, vi ønsker at få lavet kommunalt, så vi kan komme igennem ansøgningerne hur gere.
I sommerhusområderne er der også stor ak vitet og krea vitet. Vi får rig g
mange henvendelser på udhuse, tagterrasser, ændringer af s forløb, udespa og
saunaer, som er lovlige at udføre, men som giver nabostridigheder, når folk gør
for meget uden at informere sine naboer. Vi vil i den kommende d kikke på de
retningslinjer for disse byggerier, så alle ved, hvad man må og ikke må på egen
grund.

De e blev ordene for denne gang.
Med venlig hilsen
Ole Nyholm Knudsen
Byrådsmedlem for Venstre i Ringkøbing - Skjern Kommune
Formand for teknik- og miljøudvalget
40870553
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Borris Sogneforening
Vi er allerede godt i gang med 2022, og e er to år i delvis hi glæder vi os l at
komme rig g godt i gang igen.

Vi har en del i støbeskeen, f.eks. fællesspisning, bagagerumsmarked, foredrag
m.m.
Har du en god idé, er du al d velkommen l at hive fat i en af os i bestyrelsen.

Fællesspisning i Hallen
Tirsdag d. 5. april kl. 17.30
Se annonce her i bladet

Bagagerumsmarked i Skolegården
Søndag d. 12. juni
Mere info følger
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Foredrag med Søren Vester
- fra “I hus l halsen” og “Søren Vesters have”
Mandag d. 14. november 2022 i Hallen

Storkene ved Arnborgvej er igen klar l at byde sognets små nye indbyggere
velkomne.
Husk derfor at give Heidi (29781977) et praj, når vi kan sæ e et nyt tal på.
I 2021 blev der født hele 28 børn i Borris, så vi får snart brug for ﬂere boliger
Tak for hjælpen l alle dem, der har hjulpet med ophængning, vedligehold og
nedtagning af julebelysning.

Sam dig en stor tak l Stald Lodal for at stå i spidsen for det ﬂo e juleoptog.
Super festligt og l stor glæde for små og store. Vi er glade for, at der var så
mange, som trodsede en s v kuling fra vest og gik med gennem byen.

Til sidst en kæmpestor tak for godt samarbejde gennem årene l vores allesammens “HEL”-Bestyrer Thorkild Gjaldbæk samt din familie. Vi ønsker dig alt det
bedste i dit nye job.
Vi håber, der bliver masser af muligheder for at ses i løbet af foråret!

Borris Sogneforening
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10 år e er
af Marie Kirs ne Schrøder
Da er af Susanne Schrøder og Jan Schrøder
gerne have været på High School i
USA, men det kunne man først, når
man havde afslu et 9. klasse. Jeg
valgte i stedet at tage på Eisbjerghus
Interna onale E erskole, der ligger i
Nørre Aaby på Fyn. Jeg valgte den, da
den havde en interna onal proﬁl,
som jeg var meget interesseret i. På
Eisbjerghus var der ikke 2. års elever,
og der var elever fra hele landet samt
få fra udlandet, der var derfor ingen,
der kendte hinanden på forhånd. På
Eisbjerghus skulle alle klasser på udveksling, hvor jeg valgte at tage på
udveksling l Indien. Gennem hele
skoleåret studerede vi den indiske
kultur, så vi var godt rustede l vores
udveksling. I februar tog jeg så l Indien, hvor jeg i to uger boede hos en
indisk familie. De e var en stor oplevelse, hvor jeg ﬁk et indblik i den indiske kultur, deres religion, og oplevede
den store fa gdom derovre. Det var
en meget opsigtsvækkende rejse for
mig. Senere kom nogle af inderne l
Danmark, hvor vi skulle give dem et
indblik i den danske kultur.

Det er vildt at tænke på, at det allerede er 10 år siden, jeg gik ud af Borris
skole. Jeg husker tydeligt min d på
Borris skole, som jeg tænker lbage
på med smil. E er Borris skole tog jeg
som de ﬂeste andre fra klassen på
Kirkeskolen i Skjern. På Kirkeskolen
kom jeg i en god klasse, som jeg gik
sammen med i 7. og 8. E er 8. klasse
skulle jeg på e erskole, jeg havde i
mange år været skrevet op på Vedersø, men da den nærmede sig, ville
jeg gerne prøve noget andet. Jeg ville

Da jeg var færdig på e erskole, startede jeg på HHX i Skjern. Jeg havde på
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hvad jeg ville være. Jeg vidste, at mit
yndlingsfag på HHX var afsætning, så
jeg valgte derfor at læse l Markedsføringsøkonom. De e kunne jeg gøre
i Herning, hvor jeg i forvejen arbejdede i Bilka, og hvor jeg igennem Bilka
havde fået gode veninder. Jeg var på
daværende dspunkt lige fyldt 19 år,
og jeg beslu ede mig for at ﬂy e
hjemmefra. Jeg ﬂy ede l Herning i
en lille studiebolig, og jeg nød, at jeg
havde både skole og arbejde i gåafstand.
Mange andre havde på det dspunkt
sabbatår, og jeg ﬁk mere og mere lyst
l at rejse end at studere. I mine ferier tog jeg og en veninde, jeg havde

Joseﬁne og mig l Halloween, jeg var
klædt ud som Maleﬁcent.
daværende dspunkt ingen idé om,
hvad jeg ville være, men da jeg ikke
interesserede mig for de naturvidenskabelige fag, faldt valget på HHX.
Ved siden af skolen ﬁk jeg fri dsarbejde i Bilka i Herning. Når jeg arbejdede
i Bilka, blev jeg o e hos min mormor
og sov, da hun bor i Herning. Jeg blev
glad for arbejdet i Bilka, og jeg nød at
komme op l min mormor og blive
forkælet e er en arbejdsdag. Jeg endte derfor med at bruge mange af mine
weekender på at arbejde og hygge
hos min mormor.
Da jeg blev student e er tre år på
HHX, var jeg stadig ikke klar over,

Mig i ”Hogsmeade” i Universal Studios.
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fået igennem Bilka, på ferie l Los
Angeles, Marokko og Cypern. Min
rejselyst var så stor, at jeg, da jeg blev

prak ske ng omkring hende. Jeg var
sammen med hende alle hverdage, og
i weekenderne havde jeg fri l at opleve. Jeg mødte Joseﬁne, som også
var Au Pair derovre, og sammen oplevede vi Los Angeles. Vi var l Halloween i West Hollywood, prøvede forlystelser i Universal Studios, og tog l
alle de skønne strande. Vi tog også en
forlænget weekend l San Francisco,
hvor vi cyklede over Tower Bridge, så
søløver på Pier 39, kørte cable car og
gik ture i alle de stejle gader.

Jeg holdt jul sammen med familien i
USA, hvor der var ca. 15 grader og
solskin det meste af dagen. Jeg tog

Jeg lærte Sydney at stå på skøjter.
færdig som Markedsføringsøkonom,
tog mig et sabbatår. Jeg tog kontakt
l en dansk-amerikansk familie, der
bor i Los Angeles, og som søgte en Au
Pair for tre måneder. Vi a alte, at jeg
skulle komme i oktober 2019 og være
der l januar 2020. Det viste sig at
være noget af det bedste, jeg har
gjort. Jeg kom over l den sødeste
familie, som havde den sødeste
da er Sydney på 5 år, som jeg skulle
agere “storesøster” for. Jeg skulle
mest af alt være sammen med hende,
lege med hende og sørge for nogle

Sydney og jeg.
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med familien på juleferie l Puerto
Vallarta i Mexico, hvor jeg ﬁk slappet
af, badet i poolen, spist mexicansk
mad og drukket margaritas sammen
med familien. Da jeg i januar skulle
hjem, ville jeg ønske, at jeg kunne
blive. Jeg havde kny et så tæt et
bånd l Sydney, at jeg havde svært
ved at rejse. Sydney var den mest
skøre og sjove pige, som al d kunne
få mig i godt humør.

jeg i frem den ville arbejde indenfor
indkøb i stedet for markedsføring,
som jeg før havde troet.

Det sidste semester i min Professionsbachelor skulle man i prak k, hvor jeg
søgte prak k hos NORMAL som indkøbsprak kant. Jeg ﬁk s llingen og
skulle de næste 6 måneder være i
prak k på deres hovedkontor i Skanderborg. Jeg fandt hur gt ud af, at
NORMAL er stedet for mig, jeg følte
mig fra start godt lpas der og synes
om de værdier, der er i virksomheden. Jeg blev også klar over, at indkøb
er det helt rig ge for mig. Sideløbende med min prak k hos NORMAL
skrev jeg min bachelor, som jeg aﬂeverede i december 2021.

Da jeg kom hjem l Danmark igen,
havde jeg stadig sabbatår og arbejdede stadig i Bilka. Jeg ﬁk ﬂere udfordringer i Bilka, hvilket gjorde arbejdet
sjovere. Min søster Ida havde også
sabbatår i Bilka på det dspunkt, så vi
havde mange gode arbejdsdage sammen. Jeg ville stadig gerne lbage l
Los Angeles og Sydney, så Ida og jeg
bookede ﬂybille er l LA i juni måned. Desværre kom corona, og vores
ferie blev aﬂyst, og vi har den stadig
l gode.

2022 er startet godt ud, jeg har fået
lov l at blive hos NORMAL, hvor jeg
har fået s llingen som Category Coordinator i Indkøb. Jeg har derfor også
sagt mit job op i Bilka, hvilket var lidt
vemodigt, da det har været mit arbejde gennem 7 år. D. 20. januar blev jeg
færdiguddannet Professionsbachelor,
og jeg er så le et over, at jeg nu ikke
skal gå i skole længere og i stedet kan
koncentrere mig om mit arbejde.

E er mit sabbatår var det igen lbage
l bøgerne, hvor jeg igen læste på
Erhvervsakademiet. Jeg læste Professionsbachelor i Interna onal handel
og Markedsføring, som er en overbygning på Markedsføringsøkonomen.
Jeg fortsa e mit studiejob hos Bilka,
som jeg var rig g glad for. Jeg var
igennem Bilka blevet glad for detailbranchen og blev mere sikker på, at

Hvad frem den bringer, vides ikke,
jeg har et ønske om at den kommer l
at bestå af mindre Corona, og i stedet
for mange ﬂere rejser.
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10 år siden
Af Jakob Green Jørgensen
Søn af Benny Green Jørgensen og Vinni Charlo e Jørgensen
endeligt at komme i gang med en uddannelse, hvor jeg havde en interesse
for fagene og mødte mange nye mennesker. E er 20 uger med skole skulle
jeg l at ﬁnde en læreplads, som ikke
var så nemt. Jeg gik hjemme i en måned og søgte lærepladser i både Danmark og udlandet uden held, men det
var ikke holdbart bare at gå derhjemme. Derfor valgte jeg at søge ud på
mit gamle sommerferiejob hos Jyllands Park Zoo og ﬁk en fuld dss lling, hvor jeg arbejdede i næsten 10
måneder. Det var en fed arbejdsplads
med mange udfordringer og en lidt
speciel arbejdsgang. Jeg hjalp l med
pasning af dyrene samt vedligeholdelse af parken og dri af de forskellige
forlystelser i åbnings den. Det var
nogle lange dage, hvor vi t mødte kl.
8 om morgenen og gik hjem igen kl.
21. Men da vi var ved at ramme afslutningen på sæsonen, og jeg var tæt
på at blive 18 år, kunne jeg mærke, at
jeg ville prøve noget andet og valgte
derfor at starte på Fragtcentralen i
Skjern, hvor jeg var, ind l jeg fyldte 18

E er Borris skole kom jeg l Kirkeskolen ligesom mange andre. Som mange
af skolekammeraterne vidste, så var
det mest frikvartererne, der havde
min interesse, og ikke så meget skolemerne. Men det gik da nogenlunde.
E er 3 år på Kirkeskolen valgte jeg at
komme på Landbrugsskolen Lægaarden i Holstebro, hvor jeg ville læse l
Skov- og Naturtekniker. Det var fedt
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år. Here er søgte jeg ned på Hydra
Grene i Skjern i produk onen, hvor
jeg var i lidt over 6 måneder, men jeg
kunne mærke, at jeg ville have en uddannelse. Da jeg ikke havde ha held
med at ﬁnde læreplads som Skov- og
Naturtekniker, ville jeg gå en ny vej.

mellem hovedforløb i Skjern og læreplads i Herning. Der var meget skolearbejde, og jeg synes, det var nogle
hårde år, da jeg dligere ikke havde
ha den store succes med skolen,
men det var fedt at arbejde med noget, som jeg synes var virkelig interessant. E er et par hovedforløb følte
jeg endelig, at jeg var godt med og
begyndte at tro på, at jeg godt kunne
gennemføre. Til det sidste hovedforløb var mine venner og jeg rig g
spændte, og vi følte os ikke klar på at
skulle l svendeprøve, da uddannelses den var gået alt for stærkt. Men
det gik over al forventning, og jeg gik
fra min svendeprøve med et 12-tal.

Jeg startede på grundforløbet på
Skjern Teknisk Skole som mekanikerlærling i 2016 og ﬁk læreplads hos

E er endt uddannelse i 2020 blev jeg
fastansat hos Uggerhøj som mekanikersvend, men det var ikke i værkstedet, jeg ﬁk min daglige gang. I stedet
kom jeg ind på kontoret, fordi jeg lbød min hjælp, e er at nogle kollegaer gik ned med stress. Jeg kom l at
sidde som værkfører, hvor jeg bookede kunder ind, skrev fakturaer og sørgede for at planlægge dagens opgaver
for mekanikerne. Det var noget af en
omvæltning som nyuddannet at få
ansvaret for at planlægge de andre
mekanikeres arbejdsdag og opgaver.
Fra marts 2022 er planen, at jeg skal
lbage på værkstedet og skal starte

Vicki og jeg e er min svendeprøve
Uggerhøj i Herning i starten af 2017.
E er en måneds d hos Uggerhøj
startede jeg på hovedforløb 1, og herfra foregik hele uddannelsen i ski
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op på en e eruddannelse
som tekniker.
Cirka sam dig med at jeg
startede som mekanikerlærling i starten af 2017, blev
jeg kærester med Vicki. Hun
ﬂy ede kort d e er ind hos
mig i min lille lejlighed i Herning, hvor hun dagligt smurte min madpakke. De e var
dog for småt, når vi var to
personer, så vi ﬂy ede hurgt i en 2-værelses studiebolig i Hammerum. Det gjorde det også muligt for Vicki at
starte på den 2-årige uddannelse som
jordbrugsteknolog i Aarhus, hvor hun
kunne pendle mellem Hammerum og
Aarhus. Da vi begge i 2020 færdiggjor-

Min første buk fra 2021

de vores uddannelser, kunne vi ikke
blive boende og valgte derfor at ﬂy e
tæ ere på vores familier. Vi fandt et
hus i Herborg, vi kunne leje med mere
plads og egen have. E er et
halvt år i Herborg udvidede
vi familien med vores lille
hund Soﬃ, og kort e er kunne vi meddele vores familier, at vi her i januar/februar
2022 skal være forældre.
I min fri d bruger jeg meget
d på at gå på jagt, og det er
en stor interesse, som har
fulgt mig siden Borris skole,
hvor jeg startede med at gå l ﬂugtskydning. De e har hængt ved lige

Vores ﬂugtskydningshold l ﬁnaleskydning i 2013
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siden, og det er blevet l et par forskellige geværer, ind l jeg fandt det
rig ge. Flugtskydning var noget, jeg
brugte meget d og penge på sammen med min far, onkel Allan og
fæ er Mikkel, hvor vi havde familieholdet ”Team Green”. Jagten og ﬂugtskydning er også en interesse, jeg
deler meget med Vicki, og i frem den
forhåbentligt også vores barn og
hund.

legaer mente, at jeg skulle prøve en
italiensk racer – Alfa Romeo 156.
Men e er et halvt år var de e ikke
noget for mig længere. Jeg ski ede
fra det ene mærke l det andet og er
endt med at vende lbage l det eneste mærke, der fungerer – Saab, og
lige for den er jeg ejer af en Saab 93 jubilæumsmodel og en Saab 900
turbo, da Vicki jo heller ikke kan køre
i andet end Saab e er min mening.
Jeg har ind l videre ha 5 forskellige
Saab samt 3 andre biler, siden jeg
blev 18 – nu må den jo vise, om vi
skal have anskaﬀet en sta oncar.

Biler er desuden ikke kun noget, jeg
beskæ iger mig med på arbejde –
det fylder også utrolig meget i min
fri d ifølge Vicki. Min helt store passion er Saab – jeg er jo fra Borris. Min
første bil var en rød Saab 900 fra ’94,
som jeg solgte, fordi mine arbejdskol-

Min røde Saab 900
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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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På opfordring fra Borris Sogneblad har vi fået indlæg fra Ejner Jørgensen fra Elmeallé 4.
Han udvidede lige sin juleferie med nogle uger…. En sejltur tværs over Atlanten var
formålet.

PÅ ATLANTERHAVSTOGT
bare besværligt, når man savnede at
komme ud på eventyr. Hvor kunne
man rejse hen, og hvordan ville verden se ud om blot nogle få måneder.
Jeg havde lavet en ferieopsparing og
gik med en del tanker omkring forskellige muligheder for at komme på
eventyr. I min hverdag kunne jeg se et
åbent dsvindue i slutningen af 2021,
hvor det var muligt at s kke af fra
hverdagen.
Amanda, min da er, ville være ﬂy et
hjemmefra, og på arbejdet var der et
større investeringsprojekt, som jeg
stod for, der gerne skulle være afslu et. Dere er ville jeg kunne se
frem l en ny s lling i virksomheden
fra midten af januar, så det var i november og december, chancen for et
nyt eventyr skulle gribes.

Den 6. november påmønstrede jeg en
sejlbåd i Porto Mogan på Gran Canaria.
Det var starten på en sejltur fra Gran
Canaria l Cap Verde og videre over
Atlanterhavet med afmønstring i Caribien.
Jeg tog ikke på tur, fordi jeg var i en
midtvejskrise eller noget i den s l,
men fordi jeg savnede eventyret, som
al d har fyldt en del i mit liv, og der
har været mange eventyr.

Det er på denne d af året, at monsunvinden blæser fra nordøst lidt
nord for ækvator, og sam dig skulle
den være mest stabil og retningsbestemt over Atlanterhavet. Derfor
krydser rig g mange sejlbåde Atlan-

Her i Corona den virkede det hele
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terhavet i november, december og
januar måned. I medgi går en konstant strøm på tværs af Atlanterhavet
i disse måneder, så man sådan set kan
drive hele vejen over.

ugers sejlads. Der skulle købes proviant, blandt andet kaﬀe, der blev købt i
stor mængde. 18 kg skulle der l et
togt, og kaﬀe er billigst at købe på
Gran Canaria, for priserne på Cap Verde og Caribien er væsentlig højere.

Lidt før påske 2021 spirede en tanke
om at tage ud og sejle, så jeg gik på
ne et for at se, hvilke muligheder der
var. På Facebook fandt jeg 3 grupper
omkring langturssejlads, så jeg skrev
på forskellige opslag omkring gastepladser på ﬂere sejlbåde. Nogle af bådene var forretninger, som ønskede at
sælge dig en oplevelse og et kursus i
at sejle. Da jeg havde sejlet før, var jeg
mere på jagt e er et sejlerfællesskab,
hvor ens erfaring kunne bruges og
indgå i sejladsen.

Det tog noget d at ﬁnde ud af, hvad
man kunne have med ombord. Der
var køleskab om bord men ingen fryser, så man skulle tænke på at købe
noget mad, der kunne holde sig. På
Gran Canaria er der et marked for at
levere mad l sejlbåde, så man kunne
både ﬁnde lang dsholdbar mælk og
rugbrød, og så var der selvfølgelig et
bredt sor ment af dåsemad, pulver og
tørkost som ris og pasta. Derudover
sælger man i Sydeuropa saltede og
tørrede skinker. En sådan købte vi også, og den blev hængt op bag på båden under solcellerne.

E er lidt søgen fandt jeg en dansk båd
”Alegria” fra Børkop, som manglede
gaster l en sejltur på tværs af Atlanten. Holdet l turen mødtes i juni, så
vi kunne lære hinanden at kende. Vi
skulle jo fungere som et team i 2 må-

Da skipper var meget bange for at få
kakerlakker ombord, blev alle madvarerne vasket, og unødvendig emballage blev ernet, inden provianten blev
pakket ned i båden. Alle kistebænke
og andre opbevaringssteder ombord
blev fyldt op med mad.

neder 😊
Den 6. november 2021 ﬂøj jeg l
Grand Canaria for at påmønstre båden, som skipper havde sejlet l Porto
Mogan, en havneby, der ligger nede
på sydkysten af øen.

Vi skulle hver især ﬁnde et par re er,
man gerne ville lave. Jeg valgte Chili
sin Can (en vegetarudgave af chili con
carne), for så var det ikke nødvendig

Nu skulle båden gøres klar l 3 - 4
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for mig at tænke på kød. Det gjorde
det nemt at handle ind l, og jeg lavede re en 2-3 gange på turen med lidt
forskellige varianter af grøntsager.

besætning på ski havde vagt fordelt
ud over døgnets 24 mer. Vagterne
var fordelt, så de var forskudte, så
man al d ville have en vagt l solopgang eller solnedgang. Noget af den
styrede vi manuelt for at spare på
strømmen, da bådens solceller og
vindmølle ikke kunne producere
strøm nok l at opretholde vores forbrug, og nogle dage må e vi også
tænde motoren en mes d for at få
skibets ba erier opladet.

Da vi var på Gran Canaria knap en
uge, blev der også d l at tage på
udﬂugt, og en af de andre gaster og
jeg tog en lokal bus op i bjergene for
at vandre. De Kanariske Øer er alle
vulkanøer, så der er en del bjerge og
dale med grobund for en ﬂot natur og
bjergvandring. Når man kommer op i
højderne, bliver det køligere. Der vokser nåletræsskov, og der ligger små
hyggelige landsbyer deroppe. Det var
et noget andet landskab end nede
ved kysten, hvor det var mere goldt
og tørt, samt at der var det ene lejlighedskompleks e er det andet med
ferielejligheder.

Det blev hur gt en ru ne med at være på vagt, lave mad, sove og læse lidt
samt gøre andre mindre gøremål på
båden.
Imens vi sejlede, havde vi det meste
af den ﬁskeliner ude, og det blev
også l en del ﬁsk. Det var dog langt
fra alle ﬁsk, vi formåede at få indenbords, og det var fak sk godt nok, da
vi erfarede, at vi mere eller mindre
kunne sæ e uret e er, at der kom en

Fredag den 12. november blev det
endelig d l at stå l søs, og kursen
blev sat mod Cap Verde. Det var rart
at komme afsted, men da vinden var
meget svag, endte vi med at sæ e
motor l ind l klokken 19 samme
a en. Vi prøvede dog at sæ e sejl
midt på e ermiddagen, men må e
tage dem ned igen, da der stadig var
alt for lidt vind.
De næste 7 dage gik med at sejle l
Cap Verde, hvor den 5 mand store
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ﬁsk på krogen omkring kl. 11.00 hver
dag. Det blev l en del guldmakreller
samt et par tun i pæne størrelser,
hvor en ﬁsk var nok l hele besætningens middagsmad.

Mindelo er den andenstørste by på
øerne. Cap Verde består af 11 øer,
som ligger i en liggende V-forma on,
og øerne er alle vulkanske.
Cap Verde er dligere portugisisk og
blev først selvstændig midt i halverdserne, og øerne var oprindeligt
ubeboet. Den gamle del af byen Mindelo er bygget i portugisisk s l, og det
siges, at den kunne ligge i Portugal.

Der ﬁndes ikke noget mere lækkert
end sådan en friskfanget ﬁsk, som
e er at være fanget serveres en mes d senere l ens middagsmad
😊
E erhånden som det blev hverdag på
havet, forsvandt vores appe t, da vi
ikke rig g lavede noget ud over at
prøve på at manøvrere rundt på en
båd, som gyngede mere eller mindre
hele den. Det endte op med, at man
sjældent ﬁk det helt store mål d l
a ensmad, men levede af morgen- og
middagsmad.
Da båden gyngede hele den, kunne
det være lidt af en kunst at lave kaﬀe,
uden at den lå ud over det hele, og
det samme gjaldt middagsmaden.
Sejlbåde har heldigvis et komfur, der
kan vippe med bådens bevægelser.
Maden bliver på komfuret, så det ald står lige, selv om båden krænger.

Ud over bygges len og det portugisiske sprog er der ikke meget europæisk over øerne, og man kunne tydeligt
mærke, at man ikke længere var i Europa, men i Afrika.

På Cap Verde gik vi ind i havnen Mindelo på øen Sao Vicente, som er en af
de nordvestlige øer, og nok en af de
tørreste øer af Verde øerne. Byen

Her tog vi også ud på eventyr, og Mindelo blev gået tyndt, så vi kunne indånde byens kultur og historie. Derudover blev det l en tur over l nabo33

af et uvejr, som skulle have været
længere nordpå og kunne resultere i
5-6 meter bølger og meget lidt vind.
Den 27. november blev kursen lagt
om, og nu gik det vestpå med passatvinden ind fra nordøst, hvad man på
sejlersprog kalder agten fra tværs.
Denne vindretning fortsa e de næste
14 dage, som det tog os at sejle over
Atlanterhavet. Ud over vinden havde
vi også strømmen med os, så vi ville
være kommet over Atlanterhavet,
selv om der ikke var nogen vind - det
ville bare have taget nogle ﬂere dage.

øen Santo Antao, som er den vestligste og næststørste ø på Cap Verde .
Her lejede vi en bil og kørte op i bjergene, hvor vi vandrede og kørte
rundt. Naturen og bjergene var en
temmelig imponerende oplevelse. Vi
kom forbi en død vulkan, hvor man
havde landbrugsjord i bunden, og her
dyrkede man blandt andet majs. I højderne var der ligesom på Gran Canaria nåletræsskov i højderne og en dejlige tempereret temperatur.

På turen over ﬁk vi ﬂere gange selskab af delﬁner, som kom hen l båden og svømmede rundt om den i
kortere eller længere d. En enkelt
gang så vi også hvaler, men da vi havde en god vind hele vejen over og
mellem 3 og 5 meter bølger det meste af den, var det svært at spo e
hvalerne, for de kommer som regel
ikke hen og leger rundt om bådene,
som delﬁnerne gør.

Cap Verde var en oplevelse, og befolkningen var meget venlige og imødekommende. Levestandarden var
ikke så høj som i Europa, men ikke så
lav, som man ser i andre lande i Afrika.

Vi ﬁk ingen dage uden vind, som mange andre, der krydser Atlanten, o e
gør. Dermed ﬁk vi ikke mulighed for
at komme ud og få en svømmetur
midt ude på Atlanterhavet med ﬂere
kilometer vand under os. En oplevelse, som nogle af os havde håbet på.

Fredag den 26. november gik det l
havs igen, og denne gang var det på
tværs af Atlanterhavet. Kursen gik
først sydvest på for at undgå resterne
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Da vi den 4. december var midtvejs
over Atlanten, fejrede vi det med æg
og bacon l morgenmad samt friskbagt brød.

ribiens øer på deres østkyster, sejler
man al d om på vestsiden af øerne
for at gå i havn eller lægge for anker,
for her er mere roligt vand.

E er 14 dage, godt 2000 sømil, mange
na evagter og et par bøger senere,
nåede vi lørdag den 11. december om
na en l Barbados. Vi begyndte a enen inden at kunne se lys/land omkring kl. 18.15. Det var en speciel oplevelse, når man ikke havde set noget
som helst andet end hav de sidste 14
dage og var begyndt at længes e er at

Vi sejlede ind l Bridgetown, som er
hovedstaden på Barbados. Øen er ikke
større end Bornholm, men er stadig et
selvstændigt land, som de ﬂeste andre
øer i Caribien er, og Barbados er lige
trådt ud af Commonwealth, som de
ﬂeste dligere engelske kolonier er en
del af.
Deres hovederhverv er turisme, og
der kommer rig g mange englændere
og nordamerikanere, der vil væk fra
vinteren i nord. Derfor er de ﬂeste af
deres varer importerede, hvilket gør
det forholdsvis dyrt at leve på øen.
De caribiske øer er hovedsagelig beboet af dligere afrikanske slaver. Det
har gjort, at de har udviklet en engelsk
dialekt. Det var umuligt at forstå for
en ikke lokal, så selv om de snakkede
engelsk, opgav vi at prøve på at forstå
dem, når de snakkede deres lokale
dialekt. Hver eneste ø/land i Caribien
har deres egen dialekt.
Selv om Caribien er beboet af dligere
afrikanere, er det noget helt andet
end Afrika. Det er udviklede lande,
hvor levestandarden er noget højere

få land under fødderne.
Da Atlanterhavsbølgerne rammer Ca35

end i Afrika, og det smi er også af på
priserne

komme ind på grund af Corona, og
det selvom vi havde taget en PCR-test
inden ankomst. Vi skulle først l Port
of Spain på Trinidad, som er en naboø, der ligger endnu en dags sejlads
fra Tobago, for at få lov l at komme
ind, og det blev forlangt.

Derudover er Caribien i modsætning
l øerne på den østlige side af Atlanterhavet meget frodige, da de får en
del mere regn. Det gør, at øerne er
meget grønne, og der er stadig lidt
regnskov og jungle lbage, så vi var
en tur ude for at se skoven og vandre
lidt i den.

Så det eneste vi så af Tobago var en
bugt og regnskoven, som gik helt ned
l kysten. E er en svømmetur i bugten gik turen derfor videre l Granada, som ligger nord for Tobago. Endnu en natsejlads blev klaret, så vi den
19. december om morgenen ankom
l Granada og gik ind i bugten Prickly
Bay, hvor der lå rig g mange andre
sejlbåde. Her brugte vi et par dage på
at slappe af, være på interne et og
drikke et par øl, inden det blev d l
at tage på opdagelse på øen.

På Barbados var vi også på tur. Her
kom vi rundt, som de lokale gør - med
deres lokalbusser. Det var en oplevelse. At de kalder dem for reggaebusser, er tydeligt, da der næsten al d
bliver spillet høj reggaemusik i dem.
Og så er Barbados en af de få øer i
Caribien, hvor man stadig dyrker sukkerrør. Derfor har man også stadig en
romproduk on kørende, og vi var
selvfølgelig forbi et romdes lleri for
at smage på varerne, ja og ﬁk også
købt lidt med hjem. Det var Mount
Gay, som skulle være verdens ældste
des lleri i verden og selvfølge grundlagt af en englænder.

Da øen var rimelig kuperet, var der en
del vandfald, man kunne tage ud og
se, og vi nåede at se 2. Ellers kaldes
øen for krydderiøen. Her dyrkes
blandt andet muskatnødder, og så var
der ﬂere steder, hvor de dyrkede kakao og lavede chokolade, som de påstod var en af de bedste i verden.

Fredag den 17. december var der afgang fra Barbados, og kursen gik nu
sydøst ned l Tobago, hvor vi ankom
næste morgen, men da vi skulle l
tjekke ind i landet, ﬁk vi ikke lov l at

Julea en mødtes vi med besætningen
fra en anden dansk båd, og a enen
foregik på en strand på en ubeboet ø,
som havde en primi v strandbar,
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hvor l ejeren kom over mere eller
mindre hver dag for at sælge øl og
drinks l de sejlere, der befandt sig i
bugten.

gjorde, men det sa e Corona ligesom
en stopper for. Så havde jeg håbet på
lidt mere fest og farver, men igen Corona gjorde det ikke muligt de steder,
hvor vi kom hen.

Det blev ikke som en dansk jul, men
som man o e gør i tropperne, laver
man BBQ, og vi ﬁk fat i noget rig gt
godt oksekød og lavede nogle forskellige salater. Risalamande ﬁk vi og endda med en mandel i. Det var en rig g
hyggelig a en og noget anderledes
end en tradi onel dansk jul, og det
gjorde bestemt ikke noget. Det var
rart med varmen og at kunne være
udenfor.

Det var rart at komme hjem igen, og
jeg glædede mig fak sk l at komme
hjem, men der var også ﬂere ng at
komme hjem l - gensyn med familie
og venner, et nyt job samt et renoveringsprojekt på Præstevejen 19, som
jeg også er i gang med.
Ejnar Jørgensen.

Den 29. december var jeg lbage i
Danmark igen e er alt i alt en spændende tur og en fantas k oplevelse.
Da jeg ikke havde en speciﬁk drøm
om, hvad turen skulle omfa e, levede
den op l mine forventninger. Set i
bakspejlet havde jeg håbet på at komme lidt mere rundt i Caribien, end vi
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ÅSTEDPARKENS ÆLDRECENTER
Nedenstående ak vitetskalender er alene et udpluk af alle de ak viteter, der
foregår på Åstedparken.
Der er som udgangspunkt en ak vitet hver formiddag som f.eks. gymnas 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 manFitness
ønsker at være en del af Åstedparkens fællesskab, kan man hente
ak vitetskalenderen på Åstedparken.
MARTS:
01. kl. 15.00
Gudstjeneste.
02. kl. 10.00
Sang og musik.
03. kl. 19.00
Banko.
09. kl. 10.00
Sang og musik.
14. kl. 14.30
Kaﬀe med vennekredsen + ﬁlm fra lokalhistorisk arkiv.
16. kl. 10.00
Sang og musik.
23. kl. 10.00
Sang og musik.
25. kl. 10.00
Brunch
30. kl. 10.00
Sang og musik.
APRIL:
04. kl. 10.00
04. kl. 14.00
05. kl. 15.00
06. kl. 10.00
07. kl. 19.00

Bage kage
Tøj- og skosalg.
Gudstjeneste i kirken.
Sang og musik.
Banko.
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13.
20.
21.
27.
28.
29.
MAJ:
04.
05.
05.
11.
18.
19.
20.

kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00

Sang og musik.
Sang og musik.
Simon præst l kaﬀe.
Sang og musik.
Dagplejen kommer på besøg.
Brunch.

kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 19.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00

Sang og musik.
Simon præst l kaﬀe.
Banko.
Sang og musik.
Sang og musik.
Simon præst l kaﬀe.
Besøg på Dalager Marked.

23.
24.
25.

kl. 10.00
kl. 15.00
kl. 10.00

Bage kage.
Gudstjeneste.
Sang og musik.

Fødselsdagskalender:
Jens Lindeberg
Peder Brøndlund Jacobsen
Gerda Rindom
Lilly Meiner
Gerda Thorup
Poul Leo Nielsen
Hans Chris an Jensen
Vera Bjerregaard

10/3
29/3
15/4
17/4
17/4
09/5
10/5
14/5

74 år
75 år
86 år
87 år
92 år
77 år
88 år
77 år

Vi har sagt goddag l:
Hans Chris an Jensen
Gerda Rindom
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Gudstjenesteliste
Dato
6. marts
1. søndag i
fasten
2. søndag i
fasten
20. marts
3. søndag i
fasten
27. marts
Midfaste
3. april
Mariæ
bebudelses
dag
10. april
Palmesøndag
14. april
Skærtorsdag

Borris

Faster

Fælles gudstjeneste i Borris
10.30
Børnekirke
10.30
Børnekirke,
9.00
samkørsel og
kirkekaﬀe
Fælles gudstjeneste i Borris
10.30
Børnekirke
Fælles gudstjeneste i Faster
14.00
Mar n Jensen

Evangelium
Luk 22,24-32

Mark 9,1429

Joh 8,42-51

Joh 6,24-35

10.30
Børnekirke

9.00

Luk 1,46-55

9.00

10.30
Samkørsel og
børnekirke

Mark 14,3-9

10.30
Børnekirke

19.00

Joh 3,1-15

15. april
Langfredag

9.00

10.30
Samkørsel

17. april
Påskedag

10.30
Børnekirke

18. april
Anden
påskedag

9.00

9.00
Kirkekaﬀe og
samkørsel
10.30
Børnekirke og
samkørsel
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Ma 28,1-8

Joh 20,1-18
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Gudstjenesteliste
Dato
22. april
24. april
1. søndag
e er påske
1. maj
2. søndag
e er påske
8. maj
3. søndag
e er påske
13. maj
Bededag
15. maj
4. søndag
e er påske
22. maj
5. søndag
e er påske
26. maj
Kris
Himmelfarts dag
29. maj
6. søndag
e er påske

Borris
Faster
Fælles pizzagudstjeneste i Borris
17.00

Evangelium

Konﬁrma on i Faster
10.00
Konﬁrma on i Borris
10.00
10.30
Konﬁrmandaltergang og samkørsel
Fælles gudstjeneste i Borris
10.30
Børnekirke
Fælles gudstjeneste i Faster
10.30
Børnekirke, kirkekaﬀe og samkørsel
9.00
Morgenkaﬀe
16.30
9.30
Pizzagudstjeneste
Gudstjeneste på
Dalager Marked
9.00

Joh 14,1-11

Ma 7,7-14

Joh 8,28-36

Joh 17,1-11

Fælles gudstjeneste i Faster
9.00
Mar n Jensen

Luk 24,4653

Fælles gudstjeneste i Borris
Kl. 9
Mar n Jensen

Joh 17,2026
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Magtesløs
Magtesløs. Nogenlunde sådan tror jeg
vores oplevelse de sidste par års d
med Corona har været. Coronaen har
levet sit eget liv med små og store
smi etal, indlæggelser og dødsfald l
følge. Restrik oner og ændret levevis
har kunne gøre noget. Men hvem der
blev ramt og hvor syg man blev, var ikke l at vide. Selv med vaccina onss k et, to eller tre, kan vi ikke være sikre. Vi har været magtesløse,
fordi vi ikke selv kan styre eller kontrollere det.
Men det er ikke kun dårligt at være afmæg g. For når vi må give fortabt,
bliver der plads l andre kan. Sådan er det også i kristenlivet.
Når vi ikke
Familien
kan, bliver der plads l at Gud kan. Mon ikke vore hænder er blevet foldet lidt ere den seneste d. Foldet i bøn om Guds besky else og nærvær. Måske en enkel bøn Gud, hjælp mig eller Gud, pas på mig og mine
kære, så vi ikke får corona.
Når vi beder l Gud er det en erkendelse af, at her er mere end vi formår. Selvom vi kan tænke, at afmagt er et
svaghedstegn, så er det anderledes for Gud.
Paulus kan fortælle, at Guds magt udøves i
magtesløshed (2 Kor. 12,9). Fordi Gud er den,
som har al magt i himlen og på jorden, så kan
Paulus også lføje når jeg er magtesløs, så er
jeg stærk.
Vores styrke ﬁnder vi dér, hvor vi må give op. Hvor vi lader Gud komme
l. Han er den stærkere og den, der kan hjælpe os. Bøn er en fantas sk
ng. Paulus siger, at vi ikke skal være bekymrede for noget, men bring i
alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn (Fil 4,6). Det gælder når vi
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frygter eller rammes af corona. Men det gælder også vores liv i øvrigt.
De svære ng vi kæmper med. Mennesker vi kender, der er syge. Vi må
bede Gud hjælpe. Bøn behøver ikke at være ﬁne velformulerede sætninger. Sproget kan være som en sms eller når man taler i telefon. Gud har
givet os lø et, at når vi beder l ham, da vil han høre os.
Om ikke længe skal vi fejre påske. Påsken er næsten som en kamp mellem det onde og det gode. En kamp om hvem der har magten. Vi kender
det også fra ﬁlm som Ringenes Herre og Narnia. Men det er en ulig kamp.
For Jesus er stærkere end Djævelen. I bibelen beskrives det sådan, at Jesus med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig Djævelen (Hebr. 2,14).
Fordi Jesus har sejret over død og Djævel kan vi trygt folde være hænder
og lægge os selv og vore kære i hans hånd.

Turen går l Israel
Kristentro er ikke et tankesæt eller en ﬁlosoﬁsk retning, men derimod en
tro på en Gud som åbenbarede sig i historien. En Gud som i julen blev
menneske og i påsken døde og opstod. Troen på en Gud, som selv vandrede på den jord han havde skabt.
Derfor bliver der i 2023 arrangeret en studietur l Israel. Her vil vi se og
opleve en del af de steder, hvor Jesus gik, talte ord og gjorde undergerninger. Vil vi lære om kulturen og samfundet på Jesu d. Vi vil opleve
hvad det betyder at læse bibelen i den kontekst.
Studieturen kommer l at vare cirka en uge og vil være i foråret. Det endelig dspunkt, pris og program kommer i næste nummer.

43

Kirkesiderne

Konﬁrma on
Om alt går vel er der konﬁrma on i Borris søndag den 1. maj kl. 10. Her
skal følgende konﬁrmeres

Navn

Adresse

Emil Bech Pedersen

Højagervej 2

Lykke Würtz Meiner

Flodgårdvej 29

Chris an Tranberg Pedersen

Bakken 3

Mathias Tranberg Pedersen

Bakken 3

Karla Rosager

Bakken 6

Maja Theils Pedersen

Hjoptarpvej 1

Emma Kruchov van Vliet

Lindvigvej 3

Zelina Bech Voldby Wohlgemuth

Præstevejen 15 a

Den forbudte by

Pizzagudstjenester
Familievenlige gudstjenester med sang, krea og forkyndelse for store og
små. E erfølgende er der pizza. Det er gra s og man skal ikke lmelde
sig.
I foråret er der pizza gudstjeneste i Borris fredag den 22. april kl. 17 og i
Faster søndag den 22. maj kl. 16.30.
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Babysalmesang

Fredag d. 4. marts kl. 10.00 byder vi endnu engang velkommen l et
nyt hold ”Babysalmesang” i Borris kirke.
Babysalmesang er sang og leg med barnet i kirkens rum. Gennem salmesangen bliver barn og forældre fortrolige med kirkens særlige sangskat og babysalmesang er en nem måde at tage den kristne dåbsoplæring l sig.
Forløbet strækker sig over 8 fredage. Vi synger sammen ½ mes d i
kirken, hvore er der er kaﬀe og d l snak.
De børn, som allerede er blevet døbt, får en invita on med posten,
men alle andre er også meget velkomne l at deltage.
Kontakt gerne kirke- og kulturmedarbejder Chris na Kristensen på tlf.
30690016 for yderligere informa oner.
Når vi nærmer os opstart, bliver der også annonceret på Facebook og
sognets hjemmesider, hvor der vil være nærmere informa on ang. lmelding m.m. - Så hold øje her!
Vi glæder os l at hilse på endnu en dejlig ﬂok nye Faster- og Borrisborgere, samt deres forældre.
Hilsner fra Chris na (kirke-og kulturmedarbejder) og Jesper (organist)
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Vi prøver lige en gang l!
For et års d siden indbød organist Jesper Rahbæk Jespersen l koncert
med studerende fra Kirkemusikskolen i Løgumkloster. Desværre spændte pandemien ben for at a olde koncerten, men det skal ikke a olde
os fra at prøve igen. Koncertens medvirkende skal alle l afslu ende eksamen l sommer og derfor vil koncerten indeholde en del af det eksamensrepertoire, som skal præsenteres for censorerne.
Koncerten er i Faster kirke rsdag den 29. marts kl. 19.
Ved koncerten medvirker:
Else Hauberg Rasmussen studerer sang og korledelse. Hun stammer oprindelig fra Esbjerg, hvor hun som medlem af bl.a. Rørkjær-koret og Esbjerg Madrigalkor ﬁk sin store interesse for sang. En egentlig sanguddannelse blev det ikke l, men i stedet en uddannelse som sygeplejerske
og hun er i dag ansat på demensafsni et på et plejehjem i Vejle. Else er
en e ertragtet korleder og dirigerer
Hærvejskoret og Give Mandskor og
synger naturligvis også selv i kor.
Jane Nielsen er på tredje år organist i de ﬁre sogne: Tistrup, Hodde,
Thorstrup og Horne. Tidligere har hun arbejdet som socialrådgiver i 15
år, men da muligheden bød sig slog hun l for at blive fuld ds-organist.
Udover at dyg ggøre sig som organist fylder ”organistens alt det andet”
meget i s llingen for Jane. Hun lbyder både salmesangsa ner, babysalmesang, samarbejde med vuggestuer og børnehaver, børnekor og der
ligger mange ﬂere projekter i støbeskeen, men det kommer når eksamen som organist og korleder er i hus.
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Jesper Rahbæk Jespersen afslu er i lighed med de to andre Kirkemusikskolen i Løgumkloster l sommer. Når han ikke spiller i Faster og Borris
underviser han i Kulturskolen Ringkøbing-Skjern i klaver og sammenspil.
Han er oprindelig uddannet pianist og musikpædagog fra konservatoriet i
Esbjerg og har undervist siden 1984.

Kære Borris Sogn.
I Sognebladets marts udgave 2020
skrev jeg om markering af 75 året
for Danmarks befrielse i Borris Kirke.
Denne markering blev ikke l noget, på grund af Covid -19.
Nu prøver vi igen, her i 77 året for
Danmarks befrielse i Borris Kirke,
den 4. maj kl. 19.00.

Program:
Vi synger fællessange.
Fædrelandssange og forårssange, med historien bag.
Borris Koret medvirker.

Kaﬀe med småkager.
Venlig hilsen Borris Menighedsråd.
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DEN GODE HISTORIE FRA ÅSTEDPARKEN
Heidi og Gi e fra Åstedparken
har været i fotoarkiverne og
fundet skønne fotos fra ﬂere
begivenheder på plejehjemmet, og der er kny et et par
linjer l:
Der har været fuld gang i alle
ak viteterne trods Coronaens
hæmsko.
Ak viteten ”Babysalmesang”
foregik en dag på plejehjemmet, og 6 dejlige babyer med
mødre dukkede op i huset l
stor glæde for beboerne. Babyer kan noget – de har en udstråling, der kan få liv
i øjnene på de ﬂeste af vores beboere.
Og så har 0. klasse igen fået deres gang på Åstedparken. Tradi onen tro møder
de op på plejehjemmet, og sammen med beboerne har de forskellige ak viteter. Der er lavet julepynt og julekalender, og så har hvert barn i klassen lavet et
julevers l hver dag i december. En af dagene var banko på programmet, og
både børn og beboere kæmpede om gevinster, som var små julegodter. Unge
som gamle er de gode l at supplere hinanden med at få brikkerne sat de rig ge steder.
Fysisk træning er en vig g ak vitet, for formen skal holdes, så der er daglig træning i fællesrummet. Huset er beriget med en massør, Me e Aagaard, og det
nyder beboerne meget godt af. Ømme skuldre, s ve ﬁngre, blodfa ge fødder
har godt af at blive masseret.
Hver rsdag trænes gymnas k, og Åstedparkens hold deltager i år på den lokale
gymnas kopvisning.
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Omkring jul
har vi a oldt
julefrokost og
juletræsfest
med beboere
og pårørende.
Til vores juletræsfest havde vi besøg af
både julemanden og Preben
Frederiksen,
der underholdt med sang og musik.
Byens juleoptog havde lagt ruten forbi plejehjemmet, og vi nød synet af hestene og alle de mennesker, der var med.
Åstedparken sæ er stor pris på og takker Borris Helhed for at have været gode
l at lre elægge deres ak viteter, så det har været muligt at få besøg af dagplejen, børnehaven, 0. klasse og Luciaoptog fra skolen.
Vores kære leder, Tove Meyer, har desværre sagt op, og vi siger mange tak for
din d på Åstedparken. Du vil
blive savnet af alle i huset.
Held og lykke fremover.
Vi vil gerne sige tak l alle frivillige og dem, der har gjort
det muligt at gennemføre alle
vore ak viteter. Vi glæder os
alle l at se jer i huset igen.
Heidi Pedersen, som er kendt i
huset, er kons tueret leder,
ind l vi ﬁnder en ny leder l
Åstedparken.
49

50

BORRIS RÅDET
Visionen for Borris Rådet er, at det skal arbejde for et ak vt og a rak vt lokalsamfund med fokus på udvikling og dynamik.
Strukturen blev etableret i 2009 som et supplement l Borris Sogneforening.
Borris Rådet har derfor ingen selvstændig foreningsstruktur med medlemmer,
men har egne vedtægter og a older generalforsamling hvert år. Borris Rådet
bliver økonomisk stø et gennem Borris Sogneforenings kon ngent.
Baggrunden for opdelingen i 2 strukturer var, at det blev vurderet, at man derved kunne styrke fokus på de forskellige opgavetyper og få den mest eﬀek ve
organisa onsstruktur. Der er dog hele den et tæt samarbejde og koordinering
med Borris Sogneforening.
Overordnet er fordelingen, at Borris Sogneforening tager sig af de lokale opgaver, mens Borris Rådet tager sig af kontakter udad l – især i forhold l kommunen, landdistrikternes fællesråd, LAG og nabosognene.
Det største projekt, Borris Rådet har arbejdet med, er byfornyelsen af den gamle bymidte.
Derudover kan andre projekter nævnes:
Samarbejdende landdistrikter.
Sognets el-cykler.
”Projekt ”Etablering af hy e i Borris-Faster Plantage” sammen med Borris
Skole + nyt udsigtstårn sammen med Ringkøbing-Skjern kommune og
forsvaret.
Projekt ”Stay Green” sammen med Vestjyllands Erhvervsskole som et turistovernatningsprojekt (er sat i stå af indsigelse fra Forsvaret)
Borris – Danmarks Laksehovedstad sammen med Laksens Hus.
Projekt ”Den gamle åslynge ved Borris Kirke” Der arbejdes for en delvis frilægning og etablering af et s system i området (kommunens biologer
skal først sige ok)
Projekt ”Torvet” – hvad skal der ske, når det røde hus er nedrevet?
Borris Rådet i denne valgperiode består af:
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Formand: Jes R. Nissen.
Kasserer: Lars S. Pedersen
Medlemmer:

Jørgen Holk, Lars Rahbæk, Jens Rahbek.
v/ Jes R. Nissen
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Dalager Marked 2022
I skrivende stund ser det ud l, at vi får lov l at a olde Dalager Marked i år og
uden de store restrik oner!
Markedet kommer l at foregå fra den 20. – 22. maj. Vi har heldigvis fået mange posi ve reak oner på, at det bliver afviklet igen, så vi håber selvfølgelig på,
at det bliver velbesøgt!
Vores gruppeformænd har alle meddelt, at de er klar l marked igen, og det
glæder os naturligvis. Vi håber, at de endnu engang kan ﬁnde alle de frivillige
hjælpere, der bliver brug for. Så alle jer, som var frivillige i 2019, kan godt regne
med at blive kontaktet 😊
Vi har ikke underholdning på plads endnu, men dem, som vi havde skrevet kontrakt med l markedet 2020, hvor kontrakten blev annulleret, får lbud om at
komme i år.
Vi har igen skrevet kontrakt med Herning Tivoli Park, og Kandis kommer som de
foregående år og spiller om søndagen.
Vi er ret spændte på kræmmersitua onen - om der er faldet mange fra e er to
år uden marked, og hvis der er, om der så er kommet nogle nye l!
Der vil som de foregående år komme nogle unge mennesker rundt for at sælge
medlemskort l 50 kr.- pr. styk, og der vil igen være ﬁne præmier på medlemskortene.
Hvis der er nogle, som gerne vil være medhjælper l markedet, men som ikke
er blevet spurgt, er I meget velkomne l at ringe l Jørn Vendelbo på 22114840
eller sende en mail på info@dalagermarked.dk Det gælder selvfølgeligt også
alle de nye, der er ﬂy et l Borris de sidste par år.
Hvis der er nogen, der har forslag l underholdning eller noget andet, der kan
trække folk l, kan I også bare kontakte os på samme tlf.nr./mail
Venlig hilsen Jørn Vendelbo
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Borris Genbrug
Storegade 15
torsdag kl. 13.00 - 17.00
Åbnings der fredag kl. 13.00 - 17.00
lørdag kl. 09.30 - 12.30
Kontaktpersoner: Birthe 9736 6605 Gerda 9736 6034
Kirsten 2646.8265
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Borris Krocketklub
Indkaldelse l generalforsamling
den 29. marts 2022 kl. 19.30
Sted: Borris seniorklub, Skolevænget 33 Borris
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning ved formanden
3. Fremlæggelse af regnskabet
4. Behandling af indkomne forslag
Forslag skal indleveres l bestyrelsen senest
3 dage før generalforsamlingen
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. På valg er
Arne Thirup
Sigrid To gaard
Johannes Friis
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
Bestyrelsen
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HVEM LUKKER OP, NÅR JEG BANKER PÅ
eller måske bygge. Og den oplysning
forfulgte Simon, for han havde en
drøm om at vende lbage l Borris. At
det så blev i nabolaget l hans barndomshjem, gjorde kun glæden større.
Da jeg var i besiddelse af Simons mobilnr., sendte jeg ham en sms i stedet
for at troppe op. E er et par dage
uden svar, kontaktede jeg hans far.
Havde Simon mon fået nyt nr.? Næh,
det var rig g nok. Fakta er bare det, at
Simon helst ikke bruger telefonen l
sms, nej en telefon snakker man i.
Men der kom et svar, og de ville gerne
være med l et interview.
En mørk og blæsende a en dukkede
jeg op på Højbyvej 4, ca. 3 km. fra Borris, og jeg blev budt velkommen af
Simon og Rie med lille Karen på armen.
Endnu engang er det en Borris-dreng,
der har fået sin kæreste overbevist
om, at Borris skal være deres base for
den lille familie.
Jeg havde hørt, at Simon havde været
i kontakt med sælgerne dligere, men
at det ikke blev l noget alligevel eller
😊 Sælgerne havde åbenbart udtrykt,
at de måske gerne ville ﬂy e l Borris,
når det rig ge hus dukkede op, ja,

Rie Mastrup Mogensen, 31 år, er født
og opvokset i Skjern, hvor hun gennem sin barn- og ungdom har været
en del af Skjern Garden i 12 år. E er
skolegang på Kirkeskolen afslu ede
hun folkeskole den med 9. klasse på
Rovvig E erskole på Mors. E erfølgende tog hun studentereksamen fra
HTX i Skjern og fortsa e på pædagogseminariet i Holstebro, hvor hun blev
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færdig i 2013. Dere er gik turen l
Norge, hvor hun arbejdede som pædagog i et år. Da hun vendte retur l
Danmark, landede hun i Århus, hvor
hun valgte at ski e retning. Hun søgte
derfor ind på nyt studie i Århus, nemlig på Erhvervsakademiet i Århus for
at læse en bachelor i Interna onal
Handel og Markedsføring, et studie,
der tager 3,5 år. Noget af en drejning,
men Rie fortrød aldrig og nød at være
i Århus’ byliv med alle dens fortræﬀeligheder. Da Rie var færdig med studiet blev hun ansat ved VELUX i Skjern,
men holdt dog fast i bopælen i Århus.

meuddannelsen som poli betjent,
hvorfor han startede på Vejle Idrætshøjskole januar 2017 på et halvt års
ophold. Højskolen har en poli linje,
som kan hjælpe eventuelle aspiranter
videre mod opfyldelse af målet om at
komme på poli skolen. Og der blev
knoklet, så den 1.11.2017 startede
han på poli skolen i København. Stadig var han ikke kommet lbage l
Jylland, men han var heldig at trække
Midt- og Vestjyllands Poli kreds som
prak ksted. Uddannelsen omfa er 8
måneder på skolebænken, 8 måneder
i prak k i Ringkøbing og l slut 8 måneders skole, hvore er han var garanteret fast job ved poli et i Ringkøbing.
Ringen var slu et, men hvornår kommer Rie så ind i billedet. Hun bor jo i

Simon Søndergaard Beier, 26 år, er
født i Indien og blev senere adopteret
af Bri a og Kent Beier, som dengang
boede på Højbyvej 5. Hans skolegang
startede på Borris Skole, dere er Kirkeskolen for så at afslu e folkeskoleden med 9. klasse på DHE i Skjern.
Næste stop var 50 m væk, nemlig
HTX, hvor de næste 3 år blev brugt
med studier, gymnas k, venner, fester, traktorkørsel og meget mere.

Århus 😊
Den lille fællesnævner, at de begge
har gået på HTX, blev nøglen l deres
møde. Hvert år a oldes ”gammel
elevfest”, og Rie havde aldrig været
med før, men i 2019 meldte hun sig l
ligesom Simon, da hendes årgang fejrede 10 års jubilæum. Siden har de
dannet par, og Simon ﬁk lokket Rie l
Skjern, hvor de ﬂy ede sammen i en
lejlighed, l stor glæde for hendes
familie, der aldrig troede, hun ville
ﬂy e lbage l Vestjylland.

Men så skulle han også ud af Ringkøbing-Skjern kommune. Værnepligten
kaldte, så i december 2015 startede
han ved Livgarden og var der de næste 9 måneder. Der må e lidt mere på
cv-et, så han kunne søge ind på drøm59

I løbet af de seneste år er der sket
meget for dem. De snakkede fremdsdrømme – Simon ville gerne på
landet, og Rie ville gerne have et nyere hus. Begges ønsker blev opfyldt på
Højbyvej, som de overtog 1.12.2021,
men ﬁk nøglen den 28. november.

kan åbenbart ske en ændring med
den, når forældrene er henholdsvis
mørk og lys.
Rie har barselsorlov ind l 1.9., hvor
Simon så tager den resterende orlov
ind l midt i oktober, hvor den rig ge
hverdag indﬁnder sig. De håber, at
den ønskede vuggestue er klar, så
Karen kan blive en del heraf. Den røde tråd med dagpleje/vuggestue, børnehave og skolen passer dem godt,
for det giver tryghed for alle parter.

Indenfor samme uge blev de også
forældre l lille Karen, der blev født
26. november. Heldigvis hjalp familie
og venner med at male og ﬂy e, så
de snart kunne rykke ind i det, der
skulle være den frem dige ramme for
familien.

Deres fri dsinteresser er meget forskellige, idet Rie er bogorm. Så na en
kan blive ung, hvis hun virkelig falder i
en god bog. Med lille Karens ankomst
bliver den l at læse dog reduceret
en del.

E er ﬂytningen har Simon afviklet en
masse afspadserings mer, så de har
kunnet nyde Karen sammen og sam dig fået hjemmet indre et. De råder
over 180 kvm beboelse + dobbelt carport samt 120 kvm udbygning, der
indre es l værksted/
opbevaringsrum/gildesal. Jorden omkring ejendommen udgør 9 ha, og i
bunden af jord lliggendet er der lidt
skov, hvor Simon kan gå på jagt. Og
hund har de også fået, for Simons
forældres gamle hund er ﬂy et ind.

Simon går på jagt, pudser lidt på sin
motorcykel og gamle SAAB, arbejder
lidt hos Benno Gosvig i fri den, er
stø eperson for en ung kvinde i
Skjern og har udlejningsejendom.
Gymnas k har fyldt meget, men det
er svært at forene med poli jobbet
med ski ende arbejds der. Han har
dog en drøm om at blive leder for
gymnas kholdet, som Karen helt sik-

Lille Karen er pige nr. 14 af de 15 piger, der er født i Borris i 2021. Hun
har Simons mørke øjne, og Rie og Simon er spændte på, hvilken hudfarve
hun udvikler. Belært blev jeg, for der

kert skal være med på 😊
Rie er kommet med i en mødregruppe og ser det som alle ders mulighed
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for at lære andre unge at
kende. Simon kender jo
rig g mange i forvejen, så
nu må hun ”give ham baghjul”.
De ønsker også at blive en
del af foreningslivet i Borris,
som det nu kan passe ind i
deres hverdag, men først
skal de lige ﬁnde sig selv
e er nogle turbulente måneder.

Som et lille kuriosum fortalte de, at de fak sk
havde set hinanden inden den famøse HTX-fest. Da Rie
var med i Skjern Garden, var garden blevet hyret l at spille for Simons bedstefar, da han fyldte 70
år. Simons søster, Kathrine, var
også med i Skjern Garden, og lillebror Simon var jo også med l fødselsdagen. Et foto i albummet fra
fødselsdagen viser en yngre udga-

ve af Simon og lige bagved ham
ses Rie i sin garderuniform.
Danmark er lille – med udgangspunkt i Skjern og afs kker l Holstebro, Norge, Århus, Vejle og København ender de på landet udenfor Borris.
Lili Kristensen
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”Man kommer ikke foran ved at gå i andres fodspor”

Da jeg så i avisen, at Pagoden Foodtrucks fra Ølgod havde rykket køkkenet l
Feldsingvej 3 i Borris, ﬁk jeg lyst l at høre nærmere om den nye virksomhed i
Fødevareparken. Jeg traf ejeren Thomas Møbjerg i færd med at gøre bilen klar
l en ny tur, og han fortalte engageret om sin virksomhed.
Med uddannelser som både bu ksslagter og senere kok på Bechs Hotel i bagagen ﬁk han på et dspunkt lyst l at blive selvstændig. Han overtog grillen i Pagoden på torvet i Ølgod i 2013,udvidede menukortet og omdøbte den senere
l Spisehuset i Pagoden. Desværre brændte Pagoden i 2019, og Thomas valgte
at ﬂy e køkkenet l et nyt sted og køre ud l kunderne med sin foodtruck, som
er en specialindre et lastbil med køkkenfaciliteter. Målgruppen var private
fester, byfester, markeder, fes valer, ﬁrmaarrangementer og lignende, og det
gik rig g godt, lige ind l Coronaen kom og sa e al ng i stå.
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Ud fra devisen ”Man kommer ikke foran ved at gå i andres fodspor” begyndte
Thomas at tænke krea vt for at holde gang i hjulene, og det blev starten på
Pagoden Foodtrucks ”Stø ekørsel”. Thomas så, hvordan foreninger og andre
foretagender må e holde lukket og miste indtægter, og han begyndte at annoncere om besøg i forskellige byer, hvor en udvalgt forening så ﬁk 10 kr. for
hver solgt burger. Det blev en succes, og Thomas ﬁk solgt så mange burgere, at
han kunne stø e de lokale foreninger med i alt ca. 200.000 kr., et koncept som
også Borris Gymnas kforening ﬁk glæde af.
På den måde blev Pagoden Foodtrucks kendt vidt omkring, og da landet lukkede op, væltede det ind med bes llinger l studenterfester, konﬁrma oner osv.,
for folk var jo lidt bange for buﬀeter og syntes, det her var en rig g ﬁn måde at
gøre det på.
At han er blevet kendt viden om ses fx på, at han på facebook har ca. 36.000
følgere!

Hvad er det så, han og hans folk langer over disken? Hovedsageligt burgere,
men også gourmet hotdogs, ﬂadbrødsruller i mange varianter samt desserter.
Alt er hjemmelavet, helt ned l ketchup, sennep, remoulade m.m. er alt lavet
helt fra bunden e er egen opskri . ”Hjemmelavet, ikke bare hjemmerørt,” som
han siger. ”Vi sylter, bager, røre mayonnaise, koger ketchup fordi vi elsker det
og virkelig sæ er en ære i at få de helt re e smagsnuancer frem i alle de elementer, vi skal bruge l at kreere vores burgere, ﬂadbrød, desserter m.m.”
Thomas har vundet mange konkurrencer med sin mad, fx. har han de sidste 4 år
fået hhv. en 3.plads, en 2.plads, en 3.plads og i 2021 en 1.plads i OpdagDanmarks konkurrence om Danmarks bedste burger.

Forskellige udfordringer med køkkenet i
Ølgod gjorde, at han så sig om e er en
ny base, og da bychef Me e Christensen
fra Skjern Handelsforening gjorde ham
opmærksom på Fødevareparken på
Feldsingvej, så han straks muligheder i
faciliteterne og på sigt også i samarbejdet med stedets andre virksomheder.
Han var klar l at starte op den 1. okto65

ber sidste år, og han er fuld af ros over den meget varme modtagelse, han har
fået i en ny kommune og på et nyt sted.
Ud over foodtrucken har han også en større foodtrailer l store arrangementer,
men han må for den desværre sige nej l en del arrangementer pga. medarbejdermangel.
Med hensyn l frem den har erfaringerne med corona lært ham at være forsigg, så han planlægger helst ikke mere end ½ år frem og ser, hvordan ngene
udvikler sig, men han klager ikke, for der er nok i ordrebogen.
Knud Erik
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Program for Indre Mission
(Hvor intet andet er anført, er arrangementerne i Borris Missionshus)

Marts
9. kl. 17.30

Generalforsamling med spisning
Generalforsamling starter kl. 18.30

23. kl. 19.00 Fællesbibel me/ oplæg ved Anders
April
12. kl. 19.00

Optakt l påske/v Bjarne Lindgren

27. kl. 19.00

Mødea en i Borris /v Bent Kjær Knudsen

Astrup står for a enen

Maj
4. kl. 19.00 Mødea en i Borris/v Henning Hollesen
Astrup står for a enen
11. kl. 19.00

Mødea en i Astrup/v Heri Eltør
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En forening er en sammenslutning af personer, organisa oner, ins tu oner, virksomheder ol., hvis formål er at dyrke,
fremme eller besky e fælles interesser.
Og foreninger i Borris er der fak sk en del af, og hvert år i sognebladets juni/
september-udgave lister vi op, hvem der formænd, kontaktpersoner, kasserer
etc. i nogen af dem. Men det er kun et lille udsnit af de personer, der står bag
foreningerne.
Hvis jeg lige nævner gymnas kafdelingen i BGU – så er der selve udvalget, der
sørger for ledere, hjælpere, booker mer i hallen, indkræver kon ngent, planlægger opvisninger og events for de udøvende osv. Lederne laver programmer
for trænings merne og eventuelle opvisninger og instruerer også hjælpetrænere, så de forhåbentlig på sigt kan have deres eget hold. Og ssetanter og andre
hjælpere omkring de forskellige hold skaber stor værdi, for så kan lederne koncentrere sig om selve programmet for men.
For alle foreninger gælder, at man mødes omkring en fælles interesse. Men
vig gt er også, at fællesskabet indebærer både at nyde, men også yde. I de sidste år er må vi nok erkende, at individualismen har ha sit indtog. Hvordan kan
jeg blive bedre, hvordan har jeg det, hvad vil gøre mig glad. Men mennesket er
et ﬂokdyr, og vi har brug for hinanden, og er du udenfor fællesskaber, kan ensomhed være en indikator for, at noget ikke er, som det skal være. Fællesskabsfølelsen er at være en del af noget, at være blandt ligesindede, at føle, at man
hører l et sted.
2021 blev børneåret i Borris med 28 nyfødte. En fantas sk reklame for Borris,
og ﬂere mødregrupper er dannet. Alle mødrene er i et fællesskab, der helt sikkert vil komme l at betyde meget for dem, ja og børnene på sigt. De lærer andre at kende, og at snakke om babyer og deres udvikling bliver ingen i gruppen
træ e af, for det er lige netop formålet med gruppen.
Men at være i et fællesskab kræver også et ansvar, et ansvar for hinanden og
fælles interesser. Mødregruppen kan ikke forblive i sin egen boble, for når børnene bliver ældre, banker andre interesser på. Nu vil de gerne gå l gymnas k,
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spejder, 4H, torsdagsklub, håndbold eller fodbold etc. Det nemmeste er selvfølgelig bare at aﬂevere barnet l lederne, der vil være der for dit barn, trøste dit
barn, påvirke dit barn, men hvad med at blive en del af men og atmosfæren
blandt ivrige, legende, hoppende børn. Eller være en af dem, der trækker i snorene og danner fundamentet for en velfungerende forening. Mulighederne er
mange, og eksemplet er lfældig håndplukket. Borris Vandværk, Borris Lokalhistoriske Arkiv, Borris Menighedsråd, Borris Sogneforening. Hvor end du byder
ind – der er al d brug for én, der vil inddrages i et fællesskab og tage et ansvar
for lige netop den forening, du bliver en del af.
Heldigvis er vi i Borris ”velsignet” med mange frivillige, og jeg kontaktede nogle
af dem med spørgsmålene:
”Hvilken forening har I lknytning l og hvorfor”, og de kom alle med bidrag, og
den røde tråd kan alle se.
Trine og Johnny Krøy, henholdsvis 40 og 45 år, med børnene Ane og Mathias på
12 og 9 år.
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Trine har været kasserer i Borris Sogneforening i 8 år, og Johnny har været med
i udvalget bag Dalager Marked siden 2018. Trine har dligere været med i gymnas kudvalget.
Hvorfor er vi en del af foreningsarbejdet?
- Det er fantas sk, at der ﬁndes så mange lbud i Borris l borgere i alle aldre.
Vi og vores børn nyder godt af de lbud, og vi vil gerne være med l at bidrage,
så det kan fortsæ e.
- Det giver virkelig meget l én personligt at være en del af ak viteterne. Vi er
begge lﬂy ere og har lært en masse nye mennesker at kende på den måde.
Man bliver en del af det fællesskab, der er i Borris.
- Vi har o e børnene med l de arrangementer, sogneforeningen står for - og
selvfølgelig er de med l Dalager Marked. De elsker at komme med l forberedelserne og vil gerne hjælpe l. At se dem gå rundt med deres venner og have
en fest er i sig selv grund nok l at være en del af foreningslivet.
- Vi håber, at vores børn vælger at være en del af foreningslivet fremadre et.
Ane, vores ældste, er lige startet som hjælpetræner l gymnas k. Vi er fak sk
lidt i tvivl om, hvad hun elsker højest - sin egen gymnas ktræning eller trænertjansen :-)
- Generelt giver foreningsarbejdet bare megen glæde. Hvis man ikke er klar på
at sidde i en bestyrelse, men alligevel gerne vil hjælpe l, så kontakt endelig de
forskellige foreninger. Der er al d brug for et par ekstra hænder i forbindelse
med ak viteter.

Gi e Risager og Flemming Holk, henholdsvis 42 og 48 år, med børnene Sebas an, Isabella, Alexander og Frederik i alderen 12, 10, 8 og 6.
Vi er trænere for gymnas k, håndbold og fodbold og har været med siden
den ældste startede på gymnas k.
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Vi nyder, vi kan være ak ve sammen med vores børn og deres kammerater.
Det er dejligt at være en del af børnenes fri d.

Leder i torsdagsklub og en del af bestyrelsen, for at formidle det gode budskab.

For os er det en selvfølge at være frivillige og bidrage med noget, når vi selv
sender vore børn afsted l ak viteter.

Frivillighed er vejen l at komme l at kende byens mange børn og deres
forældre.

Kæmpe glæde, når man ser andre blomstre og at være med l at gøre en
forskel i hverdagen.
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Signe Gosvig, 22 år, gi med
Frederik og har da eren Anne
på 4 måneder.
Har været hjælpetræner og leder indenfor gymnas k siden
hun var 13 år.
Er næs ormand i gymnas kudvalget, hvor hun er med l at
ﬁnde trænere, ﬁnde kurser l
dem, arrangere træningssammenkomster og opvisninger m.
Man lærer at tage et ansvar for
andre og sørge for, at de møder
op l en oplevelse, der er styr
på.
At være frivillig pynter godt på
cv’et.
Lærer en masse andre at kende gennem gymnas kken.
Giver så meget at være med i foreningsarbejde.
Giver følelsen af at være en del af noget større.
Dine ord, om du er ung som jeg, vægter lige så meget som de erfarnes.
At være frivillig er ikke bare noget, man er. Man er en del af et fællesskab, og
når noget lykkes, er det fællesskabets fortjeneste, ikke bare formandens eller
den, der råber højest.
At min deltagelse i foreningsarbejdet bliver lidt anderledes nu med et lille barn,
opfa er jeg ikke som begrænsende. Det er bare et spørgsmål om planlægning.
Møder m.m kan klares, når hun sover.
Emma Aaes, 72 år, og gi med Frithjoﬀ.
Spiller krocket og er kasserer i krocketklubben, ”vagt” i Borris Genbrug hver 14.
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dag, ak v i Grøn Bande 1 gang om
måneden og leder af boldgymnas k i
Skjern Seniorcenter ugentlig sammen
med Ingrid Thomsen.
E er en snak med Emma fortæller
hun:
”Da børnene var ﬂy et hjemmefra,
og arbejdslivet blev droslet ned, skulle fri den fyldes ud med andet end
havearbejde og rengøring. Min glæde ved udeliv og kontakt l andre
mennesker har ført mig ind i rollerne,
og jeg nyder det l fulde.
Ved krocket mødes vi ﬂere gange
ugentlig, som det nu passer i hverdagen, og nogle gange tager vi ud l
stævner.
I Grøn Bande er vi en ﬂok, der sørger
for, at byen virker imødekommende for gæster og beboere. Alle byder ind med
ideer, og nogen sørger for at uddelegere opgaverne, så alle holdes i gang. I
kaﬀepausen mødes vi i hallen, hvor snakken går, ind l næste punkt på programmet skal udføres.
At jeg blev en del af Borris Genbrug var på eget ini a v. Jeg spurgte simpelthen
bare, om de ikke kunne bruge en mere i ﬂokken af frivillige. Kunne i denne sammenhæng se, at her var muligheden for at møde lokale beboere og følge med i
Borris’ liv og leben.
I min ”fri d” har jeg lkaldejob i kan nen på Kramp i Skjern, er med på Rigmors
seniorgymnas khold og er med i Skjern Gåtursklub.
Og ingen af ak viteterne er for meget, for der er rig mulighed for at være medbestemmende i omfanget.
Kom frem, ung eller gammel – der er så mange muligheder”
Disse 4 eksempler var bare et lille udsnit af alle de personer, der er inddraget i
73

Borris’ foreningsliv.
Men der er al d plads l ﬂere, så byd ind. Jo ﬂere hænder og hoveder, der bydes ind med, des le ere bliver det for dem, der i forvejen er i gamet. Kunne
være, at ba erierne var ved at være ﬂade, og at netop dine inputs og din arbejdskra kunne gøre en forskel.
Coronaen har været en skygge over foreningslivet, men heldigvis er Borris
sluppet nogenlunde skånsomt medlemsmæssigt.
Hallen har stået tom i ﬂere måneder, så mylder af børn og voksne er savnet
meget af Thorkild. Han ﬁk en snak med forældre, der hentede børn, med badmintonspillere eller fodboldspillere, der glade mødte op l en mes træning
og måske 3. halvleg over en sodavand eller øl i cafeteriet.
En social afmagt at man ikke kunne mødes, snakke, hygge, dele oplevelser,
lære nye at kende.
Som Thorkild sagde en a en: ”Vi skal have gang i det igen – vi mistrives i dagligdagen – hvad skal vi gøre”?
Bolden er givet op – træd frem og vis, at du bor her. Det afgørende er ikke,
hvor meget du gør, men at du gør det.
Forår og sommer med lysere der - vi skal mødes igen, og i skrivende stund
nærmer fastelavnsfest og gymnas kopvisning sig. Fodboldsæsonen står for
døren, og idrætsforeningen har ﬂere nye ng i støbeskeen.
Lili Kristensen
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Nyt fra gymnas kken
Gymnas ksæsonen har igen været lidt amputeret, men nu er vi i gang, og i skrivende stund er restrik onerne ernet, så vi krydser både ﬁngre og tæer for, at
vi kan få lov at gennemføre gymnas kopvisningen d. 5. marts. Alle holdene
øver i hvert fald på livet løs for at blive klar l at vise, hvad de har lært i løbet af
vinteren.
Alle vores dyg ge og engagerede trænere har i år fået nye, lækre t-shirts, og i
den forbindelse vil vi gerne sige stor tak l vores sponsor, Vestjysk Biogas.

De 3 ældste hold ﬁk muligheden for at boltre sig nogle mer en lørdag i springfaciliteterne på e erskolen DHE i Skjern. Der blev gået ihærdigt l den, og alle
ydede en ﬂot indsats.
En stor ﬂok af vore dyg ge ledere styrede slagets gang – tak for det.
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