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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.
Et lille sommerdigt
Nu går vi sommeren i møde
sammen med alt det søde
Fuglene synger smukt fra træerne hvor de bor
og alt springer ud, smukt i alt dets ﬂor.
Vinterens mørke bliver glemt
og lyset i øjnene gør det hele lidt mere nemt
Hjertet lidt blødere banker
for lyset erner nogle af de dystre tanker
Vi skal huske at nyde livet
og ikke tage alt for givet.

Lo e

Stof l næste blad aﬂeveres senest 1. august 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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Regnskab for perioden
01.04.2021– 31.03.2022
Indtægter
Annonceindtægter

Kr. 26.750,00

Borris Kirke

Kr. 7.000,00

Tilskud fra foreninger og private

Kr. 2.580,00

Indtægter ialt

Kr. 36.330,00

Udgi er
Tryk

Kr. 50.961,25

Porto og udbringning blad

Kr. 4.976.00

Bankudgi er

Kr. 1.149,10

Gaver og it udstyr

Kr.

Udgi er ialt

Kr 57.653,85

Årets underskud

Kr. 21,323,85

567,50

Status
Indestående Skjern Bank pr.1.4.21

Kr. 40.710,19

Årets underskud

Kr. 21.323,85

Indestående Skjern Bank pr. 31.03.22

Kr. 19,386,34
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Sognebladets overlevelse
Underskud = røde tal. Regnskabet på
side 5 taler sit tydelige sprog. Der er
krise i bladet.

595530 mrk. Sogneblad eller indsæ else på konto nr. 7780 1063700.

Sparetanker har også været vendt Som i ﬂere af Danmarks virksomheder Mindre linjeafstand, fokus på udog husholdninger kradser krisen.
ny else af spalteplads, færre eller inBankkontoen lider, og det har betyd- gen farvesider, tyndere papir, 3 mod
ning for sognebladets overlevelse.
nu 4 årlige udgivelser, færre indlæg
om lokalt stof og kun foreningsmeddeFakta er, at hvert blad fak sk koster
lelser.
mere end 20 kr. at producere p.t., og
det vil sige knap 100 kr. pr. aﬂeveret
Vi er dog af den opfa else, at brugen
blad på årsbasis. Trykkeriet vil ikke
af farver og de lokale indlæg gør blaafvise yderligere priss gning pga. øge- det mere levende og spændende.
de energi- og papirpriser m.m., så proSidst, men ikke mindst, har vi ved
duk onsprisen kan kun s ge.
de e års annoncefornyelse overfor
Fakta er, at bladet ind l nu har været annoncørerne præsenteret dem for en
ﬁnansieret af annoncører, Borris Me- ca. 30 % forhøjelse af annonceprisen.
nighedsråd, og delvist af Dalager MarAnnoncørerne forudbetaler normalt
ked samt enkeltstående lskud fra
for et års annoncering, og bl.a. derfor
sogneforening, Borris Genbrug, moer vores mål på forhånd at være sikre
neymaking m.m., og vi håber, at disse
på at have økonomi l den kommende
og andre foreninger og organisa oner
årgang.
også fremover vil være velvillige over
Vi var spændte på reak onen fra anfor os. Antallet af bidrag fra private
har været meget minimal, men vi tak- noncørerne, men næsten alle har valgt
at fortsæ e uændret👍 så opbakninker for hvert et beløb.
gen har været fantas sk fra den side.
Så er spørgsmålene: Skal Borris Sogneblad overleve? Har bladet sin bere - Så må vi se, om brugerne og læserne
følger trop.
gelse i Borris Sogn? Ville du nødigt
undvære den? Nikker du, så ser vi
Og det var MobilePay 595530 eller
med glæde, at du stø er os med et
konto nr. 7780 1063700
beløb, stort som småt.
Det kan gøres ved MobilePay på
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HVEM LUKKER OP, NÅR JEG BANKER PÅ
mand først. Samme a en kom der posi vt
svar, og vi ﬁk a alt et dspunkt for en
snak.
Lidt knap på d må e jeg tage bilen, og
Gåsdalvej nr. 27, alias ”Brunbjerg” blev
målet. Da jeg steg ud af bilen, blev døren
lukket op, og Maria kom l syne i døren
med en lille betu et pige bagved. Rasmus
var lidt forsinket, men pludselig kunne vi
ane en støvsky fra grusvejen, og ind på
gårdspladsen dukkede han op.
Maria og Rasmus Hoﬀmann Mainz er henholdsvis 32 og 31 år, og de har da eren
Johanne på knap 2 år, der er i dagpleje i
Borris. Johanne er født med Mikro , og
hos hende er det alene venstre øre, der er
misdannet. Øregangen er lukket, og ind l
videre kan en opera on ikke hjælpe hende. Et høreapparat er sat fast på hendes
kranie, og det besky es af et lille pandebånd. At hun er ganske uberørt af det ﬁk
jeg l fulde oplevet af den skønne livlige
og smilende Johanne.
Igen møder jeg et par unge mennesker,
der har været på en rejse fra barndommens Vestjylland og lbage. At det blev
Borris var fordi, at de her fandt det sted,
der rummede næsten alle de ønsker og
krav, de havde for deres frem dige hjem.
Ja, og så havde de hørt, at Borris var en
rig g dejlig by med et godt foreningsliv.
Maria er født på en gård ved Hoven og har
gået på Hoven skole, Tarm skole, e erskolen Hellebjerg v/Juelsminde og sidst 3 år
på VGT. I sit e erfølgende sabbatår arbejdede hun som lærer på friskolen i Hoven.
Rasmus er født i Sdr. Bork og har gået på
Bork skole og dernæst Tarm Skole.
De mødtes i skolegården som venner, et
venskab, der senere udviklede sig l kærestepoten ale, ja og nu er de re e ægtefolk

Med interesse i hvad der sker i de forskellige foreninger i Borris mødte jeg op l den
store fælles generalforsamling i april måned. At dømme på antallet af fremmødte
kunne jeg hur gt regne ud, at der var mindre end 10 personer, der ikke var i en af
bestyrelserne.
Her kom jeg l at sidde overfor Lise og
Lauge Bonde, og så kom der en ung pige,
hilste på dem med genkendelse og sa e
sig ved siden af dem. Og hvem var så det.
Jo, hun hed Maria og boede på
”Brunbjerg”, hvis jeg vidste hvor det var.
Den ejendom kendte jeg og havde først for
nylig hørt om, at der var kommet nye ejere.
Så da jeg skulle ﬁnde nye emner l en ar kel om nye beboere i Borris, var det nærliggende at kontakte Maria fra
”Brunbjerg”, som lige skulle spørge sin
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at være, som det så smukt siges i kirken.
Da Rasmus gik ud af 9. klasse, havde han
sikret sig en plads som tømrerlærling hos
tømrermester René Jensen i Hemmet. Det
bevirkede så, at han allerede som 19-årig
kunne tulere sig som tømrersvend.
E er studenterhue og svendebrev startede kæresteparret deres e erleven af H. C.
Andersens citat ”At rejse er at leve”. Første mål blev Australien og New Zealand i
2010, hvor de i Australien købte en bil,
som var deres bolig, alt e er hvor de var i
de næste 11 uger. I slutningen af sabbatåret skulle Rasmus lige nå at a jene sin
værnepligt ved Beredskabsstyrelsen.
Tiden var nu inde l, at Maria skulle i gang
med at læse videre, og de ﬂy ede l Århus, hvor hun skulle læse historie og statskundskab. Imens arbejdede Rasmus som
tømrersvend de første 4 år. Marias begejstring for sit studie smi ede af på Rasmus,
så han valgte at tage et HF-kursus for dere er at søge ind på universitetet på ingeniørstudiet, ja og når han alligevel var i
gang, nappede han lige et par år mere for
at slu e som civilingeniør.
Selvom parret skulle passe både job og
studie, havde de ikke glemt udlængslen.
De ville opleve mere af verden, så ca.
hvert andet år rejste de ud, hvor de var på
Svalbard, i Kina, Myanmar, Peru, Bolivia,
Galapagos, Cuba og Mexico.
E er Marias afslutning af studie ﬁk hun i
2016 job på VGT i Tarm, hvor hun underviser i historie og samfundsfag. Fra 2016 2020 har hun taget turen l fra Århus l
Tarm, så i dag er køreturen fra Borris l
Tarm en smal sag.
Da Rasmus var færdig, ﬁk han job i Herning ved AFRY, som er et rådgivende ingeniørﬁrma.
De havde igennem 5 år kigget på ejendomme i blandt andet Hoven, Filskov og Ølgod.

Og en dag kom turen l et emne i Borris.
Første indskydelse var nej, men e er 4
mers gennemgang ude og inde var der
alligevel noget ved den. Tænk, der er 4
kælkebakker, 23 ha, heraf 15 ha l jagt,
skov, sø og et stuehus med muligheder.
Marias far var med på kig, og han havde
ikke så meget l overs inden, men tabte
fuldstændig kæben, da han blev præsenteret for herlighederne. Her var en ejendom
med sjæl.
E er lidt forhandling med sælger kunne de
i foråret 2021 skrive under, og så gik de i
gang med renovering af underetagen.
Imens boede de hjemme ved Marias forældre i Hoven og ﬂy ede endelig ind på
”Brunbjerg” i oktober.
Lo et blev hevet ned, og oppe under var
et hulrum l det gamle lo . 30 cm er ikke
uden betydning, når nu Rasmus måler
knap 2 m. Alle vægge ﬁk en ordentlig omgang, og elinstalla onerne blev opdateret.
I stuen havde de l den ene væg valgt en
mørk grøn farve, og lige netop den detalje
ﬁk en meget god betydning, da de skulle
reparere en lo sbjælke i et rum, der skulle
lægges l stuen. På bjælken fandt de noget tapet fra 1893, der havde den samme
grønne farve. Det kunne næsten være et
tegn om, at lige netop denne ejendom var
bestemt for Maria og Rasmus.
De er slet ikke færdige endnu, men de
klarer det i de stunder, der nu kan ﬁndes i
en dagligdag med 2 fuld dsjob og et lille
barn, ja og fri dsinteresser. Rasmus vil
gerne have en lille traktor og redskaber,
som hører l en ejendom af deres størrelse.
Da de var ﬂy et her l, ville Maria vide lidt
om, hvad der rørte sig i Borris. På Facebook fulgte hun diverse opslag og fandt ud
af, at Lars Rahbek postede en del. Hun
kontaktede ham, og de ﬁk en god snak om
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Borris og dens fortræﬀeligheder. I deres
snak ﬁk de også vendt laksehovedstaden,
og da ”Brunbjerg” jo har ﬂere lejligheder,
der udlejes l lys iskere, havde de også en
fælles interesse her.
Deres første møde med Borris-boere var
l en fællesspisning, og som ”de nye” blev
de nok set an, men de faldt hur gt i snak
med nogen, og ﬁk allerede der nye bekendtskaber.
Maria har været med l arrangementer
under B.U.K. (BorrisUngeKvinder), og det
har givet et godt netværk. De har være
med l årgangstræf på skolen for Johannes årgang, Rasmus har spillet lidt fodbold
og padel og Maria var l fælles generalforsamling etc.
Fra naboerne ﬁk de indﬂy erblomst, så
hvad var mere naturligt end at invitere på
en kop kaﬀe og en kanelsnegl. Her kunne
Maria og Rasmus så bedre få de enkelte
ansigter sat på plads 😊
Som Rasmus har jagt og naturpleje som
interesse, ynder Maria at gå en tur med sit
kamera, men også naturplejen i deres oase. I deres stue står et smukt ﬂygel, et ﬂygel, som Maria ﬁk af Rasmus l deres bryllup. Her kan hun også lide at fordybe sig
ved tangenterne. Mon ikke Johanne også
får akkompagnement l børnesangene, og
Borris har måske fået en pianist l lokale
arrangementer, hvor en sang eller 2 falder
naturlig.
En ekstra gevinst ﬁk de med, da de overtog ejendommen. Der er 7 hy er/værelser
i stalden med i alt 20 sengepladser, der
allerede var udlejet l lys iskere, og Maria
var måske ikke helt så begejstret for, at
deres ejendom fra den 15. april ville blive
overbefolket og overrendt af lys iskere.
Men det har virkelig været en berigende
oplevelse. Mange af lys iskerne er kommet på ejendommen igennem mange år

og kan fortælle gode historier om ejendommen, lys iskeriet i området og ikke
mindst deres fangster. De passer sig selv,
ved hvor de forskellige ng er, hvis de har
brug for støvsuger, spande eller andet, ja
nogle gange ved de bedre end Maria og
Rasmus. I løbet af de første 3 uger havde
de 40 lys iskere l at bo på ejendommen,
og ﬂere har allerede booket l næste år.
Det blev ikke lige nu, at den del af ejendommen skulle nedlægges.
Maria kunne godt tænke sig at bruge
”lys iskerværelserne” l andet også. En
idé kunne være at lbyde et alterna v l
Søndervig for det modne par, som gerne
vil opleve områdets rige muligheder for
vandreruter og andre naturoplevelser.
Mit møde med dem afspejler en stor energi og passion for deres oase, men også for
Borris. De ser mange muligheder og er
sundt nysgerrige for, hvad der sker, og de
står ikke lbage for at være ak ve i fællesskaber.
Lili Kristensen
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Hjælp
ukrainerne med at lære dansk.
De ﬂeste har nok hørt, at vi har mange ukrainske ﬂygtninge i Borris Sogn. Mange af
dem har ladet sig registrere for at få opholds lladelse i Danmark.
Når de har fået opholds lladelse (som de venter på nu), kan de voksne (gra s) starte
på Den Oﬃcielle Danskuddannelse (UCplus). Børnene har ret l undervisning senest 3
mdr. e er ankomst - i første omgang i kommunens modtagerklasser.
Undervisningen for de voksne foregår 2 x ugentligt - foreløbigt i Ringkøbing og Skjern.
Fra Den Oﬃcielle Danskuddannelse (UCplus) er der spurgt, om frivillige vil hjælpe med
lek er og dansk sprogtræning (snakke dansk med dem) lokalt.
Fra UCplus (Den Oﬃcielle Danskuddannelse) lægges der op l et samarbejde, hvor vi
frivillige vil få indsigt i, hvad og hvordan de lærer, så vi le est kan stø e og træne dem.
Hvornår og hvor t det skal foregå, kommer l at a ænge af, hvor mange der ønsker
hjælp, og i hvor høj grad de kommer i gang med at arbejde.
Jeg håber, at mange vil/kan byde ind på at hjælpe, da indsatsen for den enkelte bliver
mindre, jo ﬂere vi er.
I bedes henvende jer l mig på mail jes.nissen@live.dk eller mobil 21226440.
Hilsen Jes R. Nissen
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Borris Sogneforening
Foråret er godt i gang, og det samme er
Sogneforeningen.
D. 5. april havde vi endnu engang fuld hus
l Fællesspisning, hvor 150 små og store
nød godt af Mariannes kogekunst. Menuen var Dansk bøf m/ bløde løg, lækkert
som al d.
Tak for en hyggelig a en.
D. 7. april stod der Generalforsamling i
kalenderen.
Bestyrelsen spiller uden udski ninger i
denne omgang, så den består fortsat af:
Heidi Gammelmark, S ne Møller Højris,
Mar n Iversen, Trine Krøy Pedersen, Villy
Lundsgård, Kenneth Pinnerup og Lisbeth
Bjerre.
Ta’ fat i en fra bestyrelsen, hvis du har
spørgsmål, en god idé, ris eller ros.

gen, ind l videre.
Tak for alle de mange underskri er der
allerede er sat.
D. 10. maj Borgermøde. Byfornyelse 2.0
Borris Rådet og Borris Sogneforening arbejder videre med grunden ved siden af
Torvet.
D. 22. maj hjælper vi som al d med oprydningen e er Dalager Marked søndag e ermiddag.
Søndag d. 12. juni 10-14 holder vi Bagagerumsmarked i samarbejde med Borris
Skoles Venner.
Det sker i skolegården, alle har mulighed
for at deltage, man skal lmelde sig hos
S ne.
Se annoncen her i Sognebladet, på opslag
i byen og på Facebook.

D. 23. april holdt Sogneforeningen Lys iD.14. november kl. 19.00 byder vi velkomskerdag på torvet i samarbejde med Borris
men l Foredrag med Søren Vester.
Rådet.
Se særskilt opslag her i Sognebladet.
Se billeder og indlæg om dagen her i Sognebladet.
I løbet af foråret samler vi sammen med
Borris Rådet underskri er.

Hermed en lille oversigt over vores datoer
ind l videre i 2022.

Derudover arbejder vi sammen med BorVi arbejder sammen om at påvirke, bl.a
ved at gøre vores mening synlig, i t. at vi risRådet om ﬂere små og større projekter
her i Borris Sogn ikke vil begrænses i vores af forskellig karakter, som løbende dukker
op.
udvikling af boligmuligheder.
Forsvarets Ejendomsstyrelse gør pt. automa sk indsigelser, når et hvilket som helst
boligprojekt søger bygge lladelse i en
støjkonsekvenszone.

 God sommer 

Det er et problem, som vi er nødt l at
tage fat på. Derfor underskri sindsamlin15

10 år e er
af Julie Ørskov
Da er af Johanne og Jeppe Ørskov

hvor jeg brugte min fri d på gymnas k
både lokalt i Borris og på juniorholdet.
I 9. klasse var jeg på Brejninggaard
E erskole og i 10 klasse på Dejbjerglund E erskole, to år fyldt med sport
og mange nye venskaber.
E er mange overvejelser og tvivl om
det skulle hedde VGT eller HTX, faldt
valget på HTX, hvilket jeg blev rig g
glad for. Tre meget lærerige år, som
indeholdt alt fra klasseundervisning,
gruppearbejde, produktudvikling og
messer. Jeg dannede blandt andet
gruppe med Signe Gosvig, hvor vi
brugte meget d på et projekt vi kaldte Clean Grip. De e resulterede i mange spændende oplevelser, og en tur l
Børsen i København, hvor vi vandt 2.
10 år er gået, siden jeg var elev på Borpladsen i DM i Teknologi.
ris skole, men kun 3 år siden jeg sidst
Da de 3 år på gymnasiet var gået, valghavde min hverdag der. Sommeren
2018 ﬁk jeg nemlig lov l at vende l- te jeg at tage 1,5 sabbatår. Det var her,
bage l skolen i et halvt år, men nu
som lærervikar og pædagogmedhjælper i SFO’en. Husker kun min egen skolegang på Borris skole som god og
trygt, så synes det var fantas sk at
komme lbage, og få lov l at opleve
skolen fra den anden side. Nu sad jeg
pludselig og drak kaﬀe på lærerværelset med mine dligere lærere, som nu
var mine kollegaer.
Inden jeg igen var lbage på Borris
skole, havde jeg 2 år på Kirkeskolen,

Australien
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mennesker, jeg skulle have.
I dag er jeg elev på Falck sta onen i
Ringkøbing, hvor jeg kører ud med ambulancen. Et arbejde hvor man aldrig
ved hvad dagen bringer, hvilket er
utroligt spændende. Uddannelsen er
bygget op over knap 4 år, med en
blanding af sygehusprak k, skoleophold i Esbjerg og ture på ambulancen.
Afrika
De e giver en bred viden og et indblik
jeg startede på Borris skole, hvor jeg
i, hvordan sundhedsvæsnet er bygget
havde et halvt år, før jeg drog ud på en
op.
længere rejse sammen med en god
kammerat. 3,5 måned hvor rygsækken Når jeg ikke er at ﬁnde i det vestjyske,
hygger jeg mig i Århus, hvor jeg er bofor alvor blev fyldt med fantas ske
sat. I april 2021 købte jeg en lejlighed
oplevelser. Alt fra at klippe får i Australien, nyde den smukke natur i New inde i Århus C. Her nyder jeg at lbrinZealand og l at surfe og dykke i Indo- ge mine fridage med træningsa aler
nesien. Som rygsækken blev fyldt, blev og venindehygge i byen.
pengepungen tom, og igen må e der
arbejdes et halvt års d, før kursen
denne gang var sat mod Syd Afrika,
Namibia, Botswana og Zimbabwe, hvor
det vilde dyreliv blev oplevet helt tæt
på. Her rejste jeg rundt med en gruppe
på 7 i en lastbil/bus. De ﬂeste næ er
slog vi lejr i telte, hvor man tydeligt
kunne høre ﬂodhestene græsse omkring teltet og se fodspor fra løverne,
en helt vild oplevelse.
Fra det sydlige Afrika l det vestlige
Jylland, hvor det nu var d l en kortere periode i Borris børnehave, inden
jeg blev optaget på uddannelse l ambulancebehandler. Under min gymnasie d havde jeg arbejdet i hjemmeplejen i Skjern og på et bosted i Ringkøbing, og de e havde overbevist mig
om, at det var en uddannelse med

I ambulancen
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BORRIS SENIORKLUB
E er generalforsamlingen d. 27. april 2022, hvor ingen af de lstedeværende ønskede
at lade sig vælge l en af de 3 ledige bestyrelsesposter, har vi på et bestyrelsesmøde
beslu et at lade Borris Seniorklub gå i hvilepause. Når/hvis der på et senere dspunkt
kan samles en ny bestyrelse, er det derfor nemmere at genstarte Seniorklubben.

Ligeledes blev der e er ønske om spisea ener i vinterperioden nedsat en arbejdsgruppe med Ninna Schmidt som koordinator med hjælp fra dligere bestyrelsesmedlemmer. Andre, der har lyst l at hjælpe l, er velkommen og kan kontakte Ninna Schmidt
på tlf. 23 27 20 84.
Første spisea en bliver høs est i september, se opslag i Dagli’Brugsen og Borris Genbrug.
På det dspunkt ved vi, om gymnas kken fortsæ er.
Ninna Schmidt
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Update fra byrådet maj 2022
Det nye byråd kører nu på 5. måned, og
der er virkelig mange og store sager, der
fylder vores kalendere godt op. Skolerne i
Skjern, som jeg skrev om sidst, har virkelig
fundet en god løsning, hvor Tarm også er
kommet med i ligningen. Planen går ud på
at få Lønborgskolen ﬂy et ind på Vardevej,
så der kun bliver en folkeskole i Tarm. Lønborgskolen ombygges, så Skjern Å Skolen
ﬂy es der l. Here er ombygges Amagerskolen, så alle elever i Skjern kan være her.
Udfordringen er nu dsplanen - som det
ser ud nu, bliver det først i 2028, hele planen kan være færdig, og det er lang d,
mener mange. Jeg håber, at vi kan stå fast
på planen, og gerne realisere planerne lidt
hur gere, men som situa onen er nu, er
det svært at love.
Kirkeskolen er der ikke konkrete planer
med endnu, men jeg håber på, at vi kan
lave et stort boligprojekt - og gerne med
højhuse - som jeg mener, vi mangler i kommunen. Beliggenheden ved Den grønne
Korridor og tæt på bymidten er e er min
mening tæt på ideel - men det er som sagt
først e er 2028, der kan begynde at ske
noget på den matrikel.
I Borris har jeg også ha mit at se l :-) Jeg
vil rig g gerne være med l at udvikle byen og tage mine kampe med div. myndigheder, når gode planer løber i udfordringer
med ex en støjkonsekvenszone, og jeg
hører, at nogle ikke mener, at jeg kæmper
kampen nok, og blot skal ringe l forsvarsministeren.
I t. Lauges projekt så var det ikke bare
støjkonsekvenszonen, vi skulle håndtere, vi
skulle også håndtere, at området ikke er
kommuneplanlagt l boliger og ligger tæt
på et erhvervsområde, som dels er ud-

ny et af foderstof og dels et uudny et
område. Lokalplanen for erhvervsområdet
giver mulighed for virksomheder med højt
støj- og støvniveau. Dvs. at hvis vi planlægger for boliger, skal boligerne lave støjdæmpende ltag, og at begrænse støjen
fra foderstof - det kan formentlig løses ved
en støjvold. Men udfordringen kommer,
hvis virksomheden ændrer eller udvider
ak viteter, så skal virksomheden sørge for
at overholde støjkravene l boligerne, med
den udgi det nu medfører. (Og der kan
ikke bare laves en a ale over “hækken”)
Valgte vi nu alligevel at planlægge for boliger, skulle vi lave en 300 m støjkonsekvenszone ind i erhvervsområdet, dvs. at vi
skal lave den lokalplan om. Alt det her kan
vi som kommune godt gøre, men Staten
kikker på, hvad vi laver, og da vi kontaktede Bolig- og Planstyrelsen for at høre deres
vurdering af planerne, ﬁk vi at vide, at de
med stor sandsynlighed ville nedlægge
veto mod planlægningen. Dvs. at både
forsvarsministeren og erhvervsministeren
skal l Borris for at godkende et boligprojekt i et ikke-kommuneplanlagt område
ved siden af et erhvervsområde - det vurderede jeg og teknik- og miljøudvalget ikke
kom l at ske.
Men vi skal have udfordret Forsvaret, så
de ikke bremser udviklingen i Borris, så
derfor skal vi have talt om, hvor vidt vi
ønsker at udbygge Buskvænget og/eller de
små ubebyggede arealer, der er kommuneplanlagt, der ligger rundt i byen. For
kampen er - set fra min stol - bedre at
kæmpe, hvis de vil forhindre boliger i områder, der er kommuneplanlagt.
Forsvaret giver ikke længere dispensa oner, som det skete i 2006, da Forsvaret i
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2014 ﬁk bremset nogle planer i Jægerspris
pga. boligområder i støjkonsekvenszonen.
Jeg har lært meget i denne proces, og jeg
ville gerne have vidst alt de e, så jeg kunne rådgive Lauge bedre - men håber I forstår kompleksiteten…
Jeg håber meget, at vi ﬁnder alterna ve
placeringer, så vi kan få ﬂere lejeboliger i
Borris, for behovet er der - uden tvivl.
Der er mange sager på dagsordenen i TMU
l hvert møde, med tagterrasser, udhuse,
solceller, biogas…. Nu skal vi også l at
kikke på budgetønsker. Denne gang skal vi
også ﬁnde besparelser, da vi bl.a. skal have
fundet penge l skolebyggeriet i Skjern og
Tarm. Vi oplever også som kommunen at
al ng s ger, og vi derved får mindre for

pengene, for vi kan heller ikke bruge ﬂere
penge, end vi har - asfalt er steget godt
20%! Jeg tror, de næste års budge er bliver nogle at de sværeste at få i hus med et
enigt byråd, da dri sudgi erne s ger voldsomt, og vi har store anlægsopgaver, der
skal realiseres.
De e blev ordene for denne gang - god
sommer
Med venlig hilsen
Ole Nyholm Knudsen
Byrådsmedlem for Venstre i Ringkøbing Skjern Kommune
Formand for teknik- og miljøudvalget
Tlf 40870553
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Borris Sogns 2 elcykler.
For 4 år siden ﬁk Borris Sogn 2 x
15.000 kr. l 2 elcykler, fra henholdsvis Borris Påske Traktortræk og Borris
Genbrug. Cyklerne blev købt og
"opstaldet" i en skurvogn bag ved Borris El (s llet l rådighed af Borris El —
inkl. el).
I de første år var der en del interesse
og medlemmer, men e erhånden som
de, der var interesserede, selv købte
en elcykel og andre fandt ud af, at de
ikke ﬁk sig taget sammen l at komme
afsted, faldt interessen. Derfor er der
nu kun 2 medlemmer.
I Borris Rådet har vi så e er længere
overvejelser og e er snak med Traktortræk og Genbrug, beslu et at
sæ e cyklerne l salg — l højestbydende. Vi har beslu et, at de penge,
der kommer ind, bruges l ﬂere ﬂagstænger og evt. ﬂere ﬂagstangshuller
på torvet.
Der skal lyde en stor tak l Traktortræk, Genbrug og Borris El, da de har s llet penge,
skur og el l rådighed. Cyklerne har været i vinterhi hver vinter og er før hver sæson
blevet tjekket og serviceret af Sahl Cykler.
Ønsker man at se cyklerne og få en prøvetur, kontakt da Jes på mail jes.nissen@live.dk
eller mobil 21226440.
Vi har sat en mindste pris på 15.000 kr. for de to cykler. Buddet skal være indleveret
senest I.juli 2022 l mail smed@pedersen.mail.dk eller i postkassen på Storegade 31,
Borris.
Da det er Borris Sogns cykler, er det kun borgere i Borris Sogn, der kan byde.
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Underskri sindsamling i
Borris
Borris Rådet og Borris Sogneforening
har lagt følgende sag ud l underskri sindsamling i Dagli'Brugsen Borris og Borris Genbrug. Vi håber at
byens voksne befolkning vil stø e
sagen med deres underskri :
Borris Rådet og Borris Sogneforening
stø er Lauge Bondes opførelse af 12
lejeboliger på Moselundvej, og vi
stø er i det hele taget en løbende etablering af nye boliger i og udenfor byskiltet, så
der l stadighed er vækst og udvikling i byen.
I den forbindelse opfordrer vi lokale og na onale poli kere l at lvejebringe løsninger
der kan sikre, at Forsvaret ikke automa sk afviser bebyggelse indenfor støjkonsekvenszonen. Det kunne f.eks. være ved at llade servitu er på ny bebyggelse, hvor beboerne
må acceptere risikoen for støj fra Forsvarets ak viteter i Borris Skydeterræn
(Borrislejren)
Borris Rådet & Borris Sogneforening
Lars Rahbæk

Dalager Marked
Sponsor Team 2022
Der er en række lokale
erhvervsdrivende, som
har ydet en stor stø e l
Dalager Marked i år. Det
har de gjort, da Dalager
Marked er noget i tvivl
om, hvorvidt der kommer
nok kræmmere og besøgende l, at der kan laves
et overskud.
23

”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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Landsindsamling l Kræ ens Bekæmpelse
Hej Borris
Igen i år skal lyde en stor tak for hjælpen l Kræ ens Bekæmpelse.
Tak l de frivillige der gik / kørte en rute i og omkring Borris.
Tak l alle der gav et bidrag og tog godt imod indsamlerne.
Der blev samlet 13.305,50kr ind i år. Beløb betalt med MobilePay kommer på Skjerns
beløb. Flot at der kan samles så mange kr. ind på et par mer. Tak Borris, og god sommer
Hilsen Birthe Madsen

Se den smukke ﬁlm om lakseﬁskeriet ved Skjern Å
For et år siden beslu ede "Borris - Danmarks Laksehovedstad" at yde et sponsorat l en ﬁlm om
det unikke lakseﬁskeri ved Skjern Å, og det er der
kommet en meget smuk ﬁlm ud af.
Filmen er lavet af Kristoﬀer Ebdahl Rasmussen fra
Seatrout Denmark, og den fortjener absolut at
blive set af alle med lhørsforhold l Skjern Å. Du
kan se ﬁlmen på YouTube ved at søge under
"Skjern River, The Salmon Fever"
Stort llykke med ﬁlmen, Kristoﬀer Ebdahl Rasmussen!
Borris - Danmarks Laksehovedstad
Lars Rahbæk
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Store springere

Åstedparken
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NYT FRA BGU GYMNASTIK
D. 5. marts kunne vi e er to års ufrivillig pause endelig holde gymnas kopvisning igen, og det blev en ﬂot kulmina on på gymnas ksæsonen 21-22. Vores
egne 5 hold ﬁk lejlighed l at vise en fyldt hal, hvad de har arbejdet med gennem e eråret og vinteren, og som ekstra krydderi var det l dagens anledning
lykkedes at samle to hold, som med stor energi viste os, hvordan de små ﬁtness
trampoliner skal bruges l jumping ﬁtness – først et hold voksne, og dernæst et
hold børn fra skolens SFO. Som noget helt nyt havde vi i år også besøg af et lille
hold fra plejehjemmet, og det var nok det mest rørende øjeblik, da de viste os,
at man sagtens kan lave en ﬁn opvisning, selv om bentøjet ikke længere er l
hop og spring, og man er nødt l at beny e en kørestol. Gæsteholdet kom i år
fra Brejninggård E erskole, som slu ede en fantas sk e ermiddag af med deres ﬂo e opvisning.
E er sådan en opvisningsdag i hallen er der mange, som vi gerne vil sige TUSIND TAK l:
Dagli’ Brugsen og Thorkild for småkager og kaﬀe.
Crea Lundsgaard for pyntning af hallen.
Lone Fjeldsted for at træde l i sidste øjeblik som konferencier.
Rikke Smed for at synge for l fællessangen
En særlig tak skal selvfølgelig også lyde l alle vores dyg ge trænere, som har
ydet en stor indsats gennem hele sæsonen – uden jer, ingen gymnas k😊
Ved årets generalforsamling ønskede ingen medlemmer af gymnas kudvalget
at stoppe, så vi fortsæ er med samme besætning (Henrik Østergaard, Signe
Sommer Gosvig, Lisbeth Bjerre, Rikke Lynge Blegvad og Tina Ebbesen), og vi er
allerede i gang med planlægningen af næste sæson, som tradi onen tro starter
i uge 39, men det fortæller vi meget mere om i næste udgave af sognebladet.
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HJERTELØBER
At være frivillig har mange nuancer. Vi
kender alle håndboldtræneren i hallen,
besøgsvennen, formanden for sogneforeningen eller bandemedlemmet i Grøn
Bande. Men kender vi en hjerteløber eller
ved, hvad en hjerteløber er?

hjerteløber være hur gere fremme end
ambulancen.
TrygFonden står bag korpset af frivillige
hjerteløbere, og det korps, sammen med
at der bliver ops llet ﬂere og ﬂere hjertestartere, er med l, at ﬂere overlever hjertestop.

Mange husker helt sikkert fodboldspiller
Chris an Eriksens kollaps med hjertestop i
Vi har hjerteløbere i Borris, og en af dem
Parken i juni 2021. Et kollaps, der førte l,
er Palle Sørensen. På hans dligere arat ekstraordinært mange lmeldte sig som
bejdsplads på slagteriet i Holsted gennemhjerteløber.
gik han ﬂere førstehjælpskurser, herunder
Hur g hjælp er så afgørende, når der er
også håndtering af en hjertestarter. Som
hjertestop. For hvert minut der går, fra en ung drømte han om at blive Falck-redder,
person falder om med hjertestop, l hjæl- så disse kurser ”lugtede lidt af” at være
pen når frem, falder chancen for overleFalck-redder. Da han så hørte om TrygFonvelse med 10 procent. Og o est kan en
dens Hjerteløbere, var han ikke i tvivl. Han
følte sig robust og kompetent l at lmelde sig som frivillig hjerteløber.
”Man kan gøre en forskel forholdsvis let.
Tænk at man kan redde liv ved at downloade en app” siger Palle. At lmelde sig er
ganske enkel, for man skal hente TrygFondens Hjerteløber-App og sam dig sikre sig,
at telefonen er opsat l at modtage alarmer i appen, herunder lokalitet og no ﬁka oner.

Palle

Som hjerteløber er man en ekstra ressource l det professionelle akutberedskab.
Når alarmen går, bliver begge sendt afsted, og man kan være den første, der når
frem. Det er derfor vig gt, at man både
kan og vil træde l med hjertelungeredning samt betjene en hjertestarter, altså er
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med hjertelungeredning, men så kan man
lbyde at tage over med friske kræ er
eller tage sig af chokerede pårørende.
Selvom ambulancefolkene dukker op, fortsæ er hjerteløberne deres arbejde, ind l
redderne er klar.

hjemme i livreddende førstehjælp.
Ind l nu har radius fra ulykkesstedet og
hjerteløberens loca on været 1,8 km,
men det udvides l fremover at være 5
km. For Palles vedkommen betyder det, at
hele Borris by kan nås fra hans privatadresse på Borrisvej. Der bliver dog al d
kaldt ﬂere hjerteløbere l et hjertestop,
netop for at øge sandsynligheden for, at
mindst én kan komme frem. Og man er
ikke forpligtet l at trykke accept for opkaldet. Der kan være mange årsager l en
afvisning – man kan være alene med småbørn, man kan være l fest, man kan være
syg eller bare ikke er klar l at stå i en sådan situa on. Og det er netop meget viggt at sige fra, hvis man ikke lige er parat.

Palle har ha et opkald, hvor han afviste.
Han arbejder nu på Arla i pakkeriafdelingen, og han vurderede, at der ville gå for
lang d med 2 x omklædning og afstand l
bil l, at han kunne være ude på p-pladsen
på rimelig kort d. Det er placeringen af
hjerteløberen og dennes telefon, der styrer eventuelle opkald, så Palle kan ikke
kun opleve kald i Borris.
Da det kom frem, at alarmafstanden ville
blive øget l op l 5 km, følte han sig lige
pludselig lidt alene, hvis han skulle have
hele Borris by og dele af oplandet. Et opslag på Facebook medførte, at han ﬁk
kendskab l ﬂere, men der kan aldrig være for mange. Jo ﬂere der er, des større er
chancen for at hjælpen kan være meget
tæt på.

I 2019 lbød Hjerteforeningen GIV LIVkurser, og her ﬁk man 30 min. introduk on l genoplivning. Et opslag fra Anni
Bernhard om muligheden, og vup var der
Når man accepterer alarmen, får man
l 2 hold, og en af deltagerne trådte l og
besked om, hvorvidt man skal hente hjerlbød lokaler l formålet. Måske i denne
testarter først eller køre/løbe direkte l
ﬂok også er en eller ﬂere nuværende eller
skadelidtes adresse. For begge muligheder
kommende hjerteløbere.
får man på telefonen vist et kort med ruteplan. Når man så kommer frem, kan en Palle kunne godt tænke sig, om det var
muligt at få et førstehjælpskursus l soganden hjerteløber allerede være i gang
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ringe l Palle på 9131 2024.
Byen har i alt 3 hjertestartere, og du kan
se deres placering på
www.hjertestarter.dk. På hjemmesiden
kan du også se instruk onsvideoer på førstehjælp og brug af hjertestarter.
Ved Lindvig på Storegade har TrygFonden
én, og Je e og Jan Pedersen har ansvaret
for at få den klargjort igen, hvis den har
været i brug. Den indsamling, Hjertefornet, så ﬂere kunne får lært livreddende
førstehjælp eller for mange, at de ﬁk gen- eningen med Je e og Jan i spidsen har
opfrisket deres førstehjælpskursus. Hans hvert år, er med l at sponsere servicetanker går også i retning af opre else af et a aler. Så husk det, når de kommer rundt
med indsamlingsbøssen for Hjerteforeninhjerteløberkorps for at synliggøre deres
gen næste gang.
eksistens og på den måde måske også
hverve ﬂere hjerteløbere. Det er jo miVed hallen er der også en hjertestarter, og
nu erne, der tæller ❤
En anden god leverandør af hjerteløbere
kunne være det førstehjælpskursus, som
køreelever skal igennem. Måske der også
her kunne være nogen, der ﬁk interessen
for at kunne gøre en forskel.

servicea alen her står TrygFonden llige
for.
Endelig har Vestjyllands Andel ansvaret og
sponsering af servicea alen for hjertestarteren ved Vestjyllands Andels gamle kontorbygning midt i byen.

Vil du vide mere om hjerteløbere, kan du
læse mere på TrygFondens hjemmeside,
men du er også meget velkommen l at

Lili Kristensen
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Kommende arrangementer i Skjern Havekreds
Bus l CPH Garden
Fredag, den 1. juli
Se nærmere på Haveselskabet, Skjern Kredsens hjemmeside.
www.skjern@haveselskabet.dk
Åbne haver
Søndag, den 3. juli kl. 13.00
Hos Karen og Erling Nygaard, Pilevænget 72, Astrup, 6900 Skjern og hos Nørregaard
Fuchsiari v/Annie Houborg, Hannerupvej 5, 6900 Skjern.
Entré inkl. kaﬀe/kage kr. 50/75 for medl./ikke medl.
Bustur l Holland – Floriaden
Onsdag, den 17. august
Se nærmere på haveselskabet, Skjern kredsens hjemmeside:
www.skjern@haveselskabet.dk
Åbne haver
Lørdag, den 27. august kl. 13.00
Hos Bente Houler, Skolegade 14, 6940 Lem, hvor vi skal se en have fyldt med georginer.
Dere er køres der l Carina Bruun, ”Haven i det vestjyske”, Kærbyvej 8, 6950 Ringkøbing. Her er en have på 4.000 m2 bygget op siden 2005 af Carina, som er gartner,
iværksæ er og blogger. Haven minder om en co agegarden, hvor der gennem årene
er kommet ﬂere haverum l. Sidste nyt er åbning af gårdbu k i en nedlagt hestestald.
Der kan købes kaﬀe/kage på stedet.
Entré kr. 50/75 for medl./ikke medl.
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Den gode historie fra Åstedparken
Der er gang i ak viteterne på Åstedparken – og vi nyder det. Corona var på visit
i huset slut marts, start april, og heldigvis blev vi ikke hårdt ramt. Vi har stor
glæde af at få besøg i huset igen af byens børn, frivillige og
pårørende.
Vi venter på, at vi snart får to nye beboere, som venligst er
udlånt af Erhvervsskolen.
Børnehuset og Dagplejen
har været på besøg i anledning af Fastelavn, og de har
slået ”Ka en af tønden”, sunget samt spist
fastelavnsboller og hygget med beboerne.
Som noget helt nyt deltog 4 af vores beboere
i den lokale gymnas kopvisning; en stor oplevelse for de deltagende og personalet samt
de frivillige omkring projektet. Tak for al anerkendelse vi har fået lbage e er opvisningen. Stor TAK l Vestjysk Biogas, som var så
venlige at sponsorere vores t-shirts.
Vi er så heldige, at vi af og l har besøg af vores frivillige, som bager vaﬂer l
os, imens de har d og overskud l at tale med beboerne.
Alle beboere har samlet fået ldelt en sum penge: ”S muli-pakken”. Disse midler har vi bl.a. brugt på koncerter med forskellige ar ster fx Sanglærken & Sebas an samt et kommende besøg fra Cirkus
Trapez i Krokodilleparken. Derudover får vi
besøg af en pølsevogn, så vi kan få s muleret
vores smagsløg.
Dagplejebørnene og Vennekredsen har været nede at pynte l påske, som alle i huset
har ha stor glæde og fornøjelse af.
I anledning af Sundhedsugen som Kommunen a older i uge 17 kan man søge midler
ved Kommunen l arrangementer, og her var
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vi heldige at komme i betragtning.
Vi arrangerede, e er beboernes ønske, en
hestevognstur, som gik Sønderlandet rundt.
En tur, der gav anledning l mange snakke
og minder.
Babysalmesang holdt deres afslutning hos
os, hvor beboerne sang sammen med dem.
Det giver
al d smil
og anledning l samtaler, når vi har besøg. Vi glæder
os l at se det kommende hold i huset.
Årets konﬁrmandhold besøgte os som vanligt, inden de skulle i kirke og konﬁrmeres.
Det er al d en stor oplevelse at hilse på de
unge mennesker. En oplevelse der giver stof
l e ertanke hos beboerne og dermed også
samtaler omkring deres egen konﬁrma on.
Følg vores hverdag på Facebook : Åstedparken
Den 1. april var vi så heldige, at kunne byde vores nye enhedsleder, Majbrit
Pind, velkommen l huset.
Præsenta on:
Tusind tak l personale, beboere og frivillige på og omkring Åstedparken for en
fantas sk velkomst.
Lidt om mig: Jeg hedder Majbrit Pind, jeg er bosiddende i Tarm med min mand
og vores 2 børn. Jeg kommer med en baggrund som fysioterapeut + diplomudd. i projektledelse inkl. Business Coach samt en Sundhedsfaglig Diplomuddannelse. Derudover er jeg involveret i frivilligt arbejde gennem TUF, hvor jeg
er en del af arbejdsgruppen omkring etablering af Ak vitetspark Tarm.
Jeg ser frem l samarbejdet med byens borgere, frivillige, ins tu oner og Vennekredsen.
Majbrit Pind
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Ak vitetskalender for Åstedparkens Ældrecenter:
Nedenstående ak vitetskalender er alene et udpluk af alle de ak viteter, der foregår på Åstedparken.
I dagligdagen er der bl.a. formiddagshygge, gymnas k, spil, kvalitets d,
lørdagshygge, gå- og cykelture, massage/sanses mula on og sang.
Er der frivillige, der har lyst l at bidrage med nogle udendørs ak viteter, som eksempelvis gå- og cykelture, hører vi gerne fra jer –
99742245.
Hvis man ønsker at være en del af Åstedparkens fællesskab, kan man
hente ak vitetskalenderen på Åstedparken.
Juni:
01. kl. 10.00
07. kl. 10.00
Fitness
08. kl. 10.00
13.
14. kl. 10.00
15. kl. 10.00
17.
20.
21. kl. 10.00
22. kl. 10.00
24.
27.
28. kl. 10.00
29. kl. 10.00

Juli:
05. kl. 10.00
12. kl. 10.00
15.
19. kl. 10.00
26. kl. 10.00
29.

August:
02. kl. 10.00
09. kl. 10.00
10. kl. 10.00
12. kl. 10.00
15. kl. 10.00
16.
17. kl. 10.00
19.
23. kl. 10.00
24. kl. 10.00
26.
30. kl. 10.00
31. kl. 10.00

Musik & sang.
Gymnas k
Musik & sang.
Bustur
Gymnas k
Musik & sang.
Pølsevogn
Bage kage
Gymnas k
Musik & sang
Brunch
Besøg af pony
Gymnas k
Musik & sang

Gymnas k
Gymnas k
Musik & sang.
Pølsevogn
Bage kage
Gymnas k
Musik & sang
Køretur
Gymnas k
Musik & sang
Brunch
Gymnas k
Musik & sang

Der kan forekomme re elser l
Ak vitetsplanen. Man er velkommen l at kigge forbi huset og se,
om der er ændringer i programmet eller få en kopi af planen udleveret.

Gymnas k
Gymnas k
Pølsevogn
Gymnas k
Gymnas k
Brunch
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Fødselsdagskalender:
Bernhard Holgersen
Thyra Kirk
Ninna Hansen
Svend Meiner
Vi har sagt goddag l:
Ninna Hansen

Vi har sagt farvel l:
3.6.
12.6.
12.8.
15.8.

92 år
88 år
89 år
86 år

Hans Chris an Jensen
Lily Meiner
Egon Enevoldsen
Peder Jakobsen

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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Gudstjenesteliste
Dato

Borris

Faster

Evangelietekst

5. juni
Pinsedag

9.00
Ebbe Sunesen

10.30
Ebbe Sunesen
Samkørsel, Børnekirke og kirkekaﬀe

Joh. 14,1521

6. juni
Anden pinsedag

12. juni
Trinita s søndag

19. juni
1. søndag e
trinita s
26. juni
2. søndag e
trinita s
3. juli
3. søndag e
trinita s
10. juli
4. søndag e
trinita s
17. juli
5. søndag e
trinita s

er

10.30 Anlægget i Faster
9:30
Rundstykker og
kaﬀe
14.00
10.00
KonﬁrmandFrilu sindskrivning
gudstjeneste i
Astrup ved
ak vitetshuset
Fælles gudstjeneste i Faster
9.00
Mar n Jensen
9.00

Joh. 6,4451

Ma .
28,16-20

Luk. 12,1321
Luk. 14,2535

er

10.30

er

Fælles gudstjeneste i Faster
10.30
Samkørsel og kirkekaﬀe

Luk. 15,1132

er

Fælles gudstjeneste i Borris
10.30

Ma . 5,4348

er

Fælles gudstjeneste i Faster
10.30
Samkørsel

Ma .
16,13-26

36

Kirkesiderne

Gudstjenesteliste
Dato
24. juli
6. søndag e er
trinita s
31. juli
7. søndag e er
trinita s
7. august
8. søndag e er
trinita s
14. august
9. søndag e er
trinita s
21. august
10. søndag e er
trinita s
28. august
11. søndag e er
trinita s

Borris

Evangelietekst

Faster

Fælles gudstjeneste i Borris
9.00
Mar n Jensen
Fælles gudstjeneste i Faster
9.00
Mar n Jensen
Fælles gudstjeneste i Borris
9.00
Mar n Jensen
10.30
Børnekirke

Ma .
19,16-26
Ma .
10,24-31
Ma .
7,22-29

9.00

Luk 18,18

Fælles gudstjeneste i Faster
10.30
Børnekirke, samkørsel og
kirkekaﬀe

Ma
11,16-24

10.30
Prædikant: Steen
Møller Laursen
Børnekirke

9.00
Prædikant:
Steen Møller
Laursen

Luk 7,3650

Konﬁrmandindskrivning
Der er indskrivning l det kommende års konﬁrmandundervisning søndag den
12. juni kl. 14 i Borris kirke. Vi begynder med gudstjeneste, hvore er der er
indskrivning. Elever på de lokale skoler bliver inviteret pr. brev.
Konﬁrma on i 2023 er i Borris den 16. april og i Faster den 23. april.
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Det onde og den onde
Ane Lauridsda er boede ved siden af
Borris kirke. Hun var kendt og berygtet for sine evner ud i trolddomskunst. Adskillige gange var hun for
Bøllings Herreds ng. I 1625 var hun
anklaget for at true Jakob Skram med
at orme og maddiker skulle æde ham
op. E erfølgende havde Jakob Skram været syg i to år. En anden gang
var hun anklaget for med trolddomskunst at være skyld i, at Las Christensen mistede nogle heste og en ko.
Vi kan nemt smile overbærende eller le ere hovedrystende af den slags.
Familien
Vi kan nemt tænke, at det er overtro. At vi er blevet klogere.
Sådan kan
vi måske også have det, når vi hører, at Jesus uddriver en dæmon eller
møder mennesker, som er besa e. Vi tænker, vi ved bedre. Vi tror, der
er en naturlig forklaring.
Men vi skal ikke tage fejl. Vi er det onde smertelig bevidst. Når et land
går i krig mod et andet. Når folk rejser sig mod folk. Når der er splid i familien. Ondskaben kan vi ikke negligere eller bor orklare. Det er en erfaring vi genkender.
Hvorvidt Ane Lauridsda er reelt bedrev
trolddomskunst og var i Djævelens vold. Eller
hun blot var en syndebuk, kan vi ikke afgøre.
Men en ng er sikkert: det onde ﬁndes. Det
viser vores erfaring os. Den onde, Djævelen,
ﬁndes. Det viser vores bibel os.
Der er en kamp mellem den Gode og den Onde. Selvom krigens rædsler
og ondskabens grimme æs kan skræmme os, så lærer Jesus, at vi ikke
38

Kirkesiderne

skal frygte det. For når vi sæ er vores lid l Jesus, så har vi den stærkere på vores hold.
Så er vi med ham, som har sejret over det onde. Ham som tog vore lidelser og sygdomme. Men ikke bare det. For ondskaben er ikke bare
ude i verden. Den sidder dybt i den enkelte af os. På korset tog Jesus
vores ondskab på sig og lod den nagle l korset for at gøre alt godt igen.
Han har lovet, at den dag han kommer igen, vil han gøre alt godt. Da vil
død, Djævel og ondskab være endegyldigt forbi. Det er lø et l os, når
vi stoler på ham.

Frilu sgudstjeneste
Tradi onen tro fejrer vi pinsen med en frilu sgudstjeneste. Det foregår
2. pinsedag i Anlægget i Faster. Gudstjenesten er kl. 10:30 og e erfølgende er der mulighed for at købe grillfrokost. Medbring gerne stol/
tæppe l at sidde på.

Tak l Egon
Siden november ’12 har Egon været i Borris menighedsråd—og det som
formand. I begyndelsen af ’22 har Egon valgt at udtræde af menighedsrådet og dermed også forlade formandsposten.
Der skal derfor lyde en tak l Egon for hans arbejde i Borris menighedsråd. Mange større og mindre bygningsprojekter ved kirken har nydt
godt af Egons håndværksmæssige eksper se. Ligesom sognet har kunnet glæde sig over ’huset’ l julekrybben i krokodilleparken, minikirken i
børnehaven og korset i Møllegårdsskoven, som Egon hjalp konﬁrmanderne med at lave.
Egon har siden ’12 ledt menighedsrådsmøderne og sørget for at beslutninger blev udført, holdt kontakten l provs og s , samt stø et op
om nye ini a ver. Mange mer og meget arbejde er blevet lagt i menighedsrådet og derfor skal der lyde en stor tak for den indsats.
39

Kirkesiderne

Nyt om Israelsturen
Som skrevet i sidste nummer, planlægges der
en studietur l Israel l næste år. Mens de e
skrives lægges der stadig sidste hånd på detaljerne. Sikkert er det, at programmet bliver
indholdsmæ et. I d spænder det fra cirka år
1000 før vores dsregning helt op l nu den.
Geograﬁsk spænder det bredt fra det nordligste Israel med Tel Dan l
sydpå l Masada ved det døde hav.
På turen får vi lejlighed l at se arkæologiske
udgravninger, opleve storslået natur og komme helt tæt på de steder, hvor vores tro har
sin grund.
Turen vil blive lre elagt, så der vil være noget for både store og små.
Der vil være afrejse fredag den 2. juni først på a enen fra Billund og
hjemkomst den 10. juni om a enen. Endelig pris kommer i e eråret,
men forventes at være omkring 15.000 i delt dobbeltværelse.
Endeligt program kan ﬁndes i våbenhuset ved kirken eller ved kontakt l
sognepræst Simon Olesen.
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Lys iskerdag i Borris
Lørdag den 23. april inviterede Borris Danmarks Laksehovedstad l lys iskerdag på torvet i Borris, selvfølgelig
lige op ad laksetrappen.
Formålet med arrangementet var at
byde alle lys iskere hjertelig velkommen l vores by.
Solen skinnede, og det gjorde det
nemt at hygge sig ved bordene, mens
fadøl, sodavand og grillpølser kunne
nydes.
Der kom mange lys iskere, men også
lokale bakkede rig g godt op. Vi havde et godt stykke over 100 glade mennesker siddende på torvet.
Det er virkelig skønt at mærke den
store lokale opbakning, når vi arrangerer sådan en lille sammenkomst.
Tak!
Borris Rådet & Borris Sogneforening
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Borris 4H 2022
4H er startet op igen.

Program 2022
5.aprilKrea v dag – hvor der males t-shirt og laves fuglekasser
16. og 17. maj
Madskolee ermiddag (man deltager kun en af
dagene)
13. juni
Bustur l Haunstrup dyrepark
19. august
Kanotur - en årlig tradi on der indeholder vand,
sejl1ads, sjov og hygge. Alle kan være med
September
Cykeltur l Debelmose Isheste.
28. oktober
Generalforsamling og afslutning i Bork Legeland.
Hilsen 4H lederne
Kaja Madsen, Margit Nyrup, Kaj Bøndergård, Rikke Moesgaard og Hanne van
Vliet
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Borris 4H
Borris 4H har startet sæsonen, og i år har vi hele 82
medlemmer.
Det er helt vildt og så fantas sk, at vi har så mange
skønne børn i Borris, som
gerne vil være en del af 4H.
Vi startede sæsonen, som
vi plejer, i seniorklubben på
skolen, hvor alle kunne
kigge forbi l sa evand og
kage.
Den 5. april havde vi en
krea v e ermiddag på skolen, og her malede vi på t-shirts og lavede fuglekasser. Der er godt nok tryk på, når 82 børn er samlet, men med godt humør og
lidt tålmodighed, blev der kreeret de ﬂo este t-shirts og fuglekasser.
1000 TAK l de hjælpere, der kom og hjalp med både med t-shirt og fuglekasser. Dejligt med nogle ekstra hænder, når vi er så mange.
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Søren RYGE 2,0
På en cykeltur kom jeg forbi de e skilt og ops lling.
15-20 grader giver de bedste vækstmuligheder. Overliggerne i plantekasserne er
elektrikerrør, der dækkes med plas c.

At det var en 30 års fødselsdag, der blev
markeret, kunne ingen være i tvivl om,
men for udenforstående kunne Søren RYGE 2.0 kræve en forklaring.

Han laver selv de små s klinger af blandt
andet rhododendroner. En søndag morgen
meget dligt mødte han og en søvndrukken Mia op og s llede sig i kø l åbningssalget hos BilligBlomst i Herning. Hun skulle hjælpe med at bære ud, e erhånden
som han havde fundet de planter, han
skulle bruge. Han købte ”moderplanter”,
der er planten, man bruger l at tage
s klingemateriale fra. Disse s klinger poder han så på grundstammer, som er fra
”Rhododendron Cunninghams White”.

Spurgte mig lidt omkring, og svarene var
entydige. På Borrisvej 25 bor Steﬀan DaasMetoden, han bruger, er sidepodning. Han
bjerg, og han nørder med grønne planter,
tager sin grundstamme, hvori han laver et
så han må være en Søren Ryge, version 2.0
rent, skråt snit på siden. Dernæst tager
😊
han en gren fra den plante, som han ønJeg kontaktede Steﬀan, og vi a alte, at jeg sker videreavlet, skærer et lsvarende snit
kunne kigge forbi for en rundvisning i hans og sæ er det på grundstammen. Til sidst
vikler han podeelas k omkring og s kker
og kæresten Mias grønne oase.
skuddet i den opvarmede muld i drivhuset.
Og Søren Ryge- lnavnet kommer ikke af
ingen ng, for Steﬀan har virkelig med få
midler formået at opføre drivbænke og
drivhuse. Han har købt telte med drivhuseﬀekt, og indenfor har han fremtryllet
store plantekasser, hvor bunden er belagt
med varmeførende ledninger, hvore er
han har lagt et lag sand. Dernæst har han
spredt et lag muld, hvori han sæ er de
mange små s klinger. En varme i jorden på
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Hos BilligBlomst blev der købt ﬂere forskellige farver og slags, så der var nok at gå
i gang med. Rhododendron er langsomt
voksende, så det tager ca. 3 år, inden den
færdige rhododendron er klar l udplantning i haven.
Når de små s klinger har været i
”rugekassen”, planter han dem ud i små
po er, og de s lles så i et andet drivhus
under plas c, der understø es af selvgjorte buer af plastrør, placeret i cementklodser.
Lidt større skal de så igen ﬂy es ud, og her
står de så i rad og række, sirligt inddelt
e er art, med mærkesedler, hvor det la nske navn er påført. Og Steﬀan kan bedre
huske de la nske navne end de danske 😊
De små planter, der nu står i po er, har
alle fået de større blade beskåret, og da
jeg spurgte, forklarede Steﬀan, at så var
fordampningen ikke så stor.

de ham, da han var ung og puslede med
det samme. Steﬀan ﬁk mange gode tricks
fra ham, og han har også ringet l ham et
par gange siden. Store Nørd og Lille Nørd i
skøn forening.

Han har mange andre planter, blandt andet blød ene, buksbom, hortensia og laurbærkirsebær. Alt lykkes ikke, men så er det
måske lige at læse lidt op eller eventuelt

En gang var Steﬀan på ferie med svigerfamilien på Djursland, hvor de blandt andet
var inde og se en japansk inspireret have.
Her mødte han ejeren, som også selv forkontakte en ven 😊 Og en ”grøn” ven har merede planter, så e er et par mer var
han fået. En ældre herre havde nedlagt sit svigerfamilien ved at være utålmodige
gartneri, og i den forbindelse solgte han ud e er at komme ud igen. Igen en samling
Store Nørd og Lille Nørd.
af diverse inventar og materiale, blandt
andet po er, som Steﬀan købte et stort
Svigerfar ﬁk nogle hortensiabuske l overs,
par af. Da Steﬀan skulle hente dem, faldt
da haven skulle ændres. Sikke en skam,
de i snak om Steﬀans hobby. Jeg tror, at
syntes Steﬀan, så han tog dem med hjem,
den gamle gartner kunne fornemme, at
men ikke uden at indgå et væddemål om
her var en ung mand, der brændte for at
deres overlevelseschancer. Buskene står
forarbejde skud l planter, altså nok lignepå række ud mod vejen, så de har større
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bevågenhed end andre buske og bliver
måske også plejet lidt ekstra.
E erhånden er der ved at være godt plantet l, så haven hos forældrene Solveig og
Jørgen må også lægge jord l fremavlede
planter/buske.
Bagerst i haven har Mia og Steﬀan en lille
dam, hvor han har ops llet pumpe. ”Det
er da sjovt at have og dejligt at sidde på
bænken og slappe af l lyden af det rindende vand”, siger Steﬀan.
Midt i haven har Mia omdannet et skur l
orangeri og udestue. Hun har sat vinduer i,
hvor der før var en port. De rå mure og
gulvet danner rammen om et hyggeligt
sted, hvor sommera nerne kan forlænges,
ja og der kan holdes en lille fest. I orangeriet er der selvfølgelig forskellige planter
som camellia og citrontræ, der har de bedste forhold at trives i.

sig frem.

Da hans dårlige skulder sa e en stopper
for arbejdet ved Lauge Bonde ApS, ﬁk han
job som udekørende montør hos Landia i
Lem, hvor han kommer rundt i landet, ja
Hvor Steﬀan har fået interessen fra, ved
han ikke helt selv, men da han arbejdede og o e har lange arbejdsdage. Så er den
hos Lauge Bonde ApS kunne han jo se ﬂere bedste afslapning at pusle i haven, at sanse, at noget gror omkring én og at mærke
havers forvandling, når de blev lført
grønne og blomstrende planter. Men han s lheden inde bag de store træer.
tænkte også, at selvfølgelig kunne man
Steﬀans venners sammenligning af ham og
køre på planteskolen og købe planterne,
Søren Ryge kan man glimtvis se meningen
men man kunne da for pokker vel også
med, men et har de fælles – glæden ved at
selv fremavle.
rode i jorden, at få sorte negle, at bruge
Håndværkerevnen er både medfødt og
senere lføjet med uddannelsen som mekaniker, så han var ikke bange for at gå i
gang. Mange oplysninger kan lgås via
ne et, ja, og så er det jo bare at forsøge

de ng, man nu har for hånden og sidst,
men ikke mindst ærgrelser og glæder i
deres arbejde i at få noget l at gro.
Lili Kristensen
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Program for Indre Mission
(Hvor intet andet er anført, er arrangementerne i Borris Missionshus)
Juni:
01. kl. 19.00 Pilgrimstur – stedet meldes ud senere
23. kl. 17.30 Sankthans hos Susanne og Lars, Ejsdal 2
Juli:Ferie
August: Ferie
Første møde e er sommerferien er onsdag den 7/9 - Temaa en v/Svend
Erik Pedersen – hospitalspræst.
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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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10 år e er
Af Naia Høvinghoﬀ Johannesen,
Da er af Lars og Rie Høvinghoﬀ Johannesen
ﬂøjet afsted!
E er 6. klasse på Borris Skole skulle
jeg, som de ﬂeste af mine gamle klassekammerater, starte på Kirkeskolen i
Skjern. Det var en stor forandring at
starte på en skole med hele tre klasser
på én årgang, da vi kom fra vores lille
sammentømrede 20-elevers klasse.
Min mor, Rie, arbejdede også dengang
på Kirkeskolen, så der blev ikke lavet
voldsomt meget ballade fra min side.
På Kirkeskolen ﬁk jeg mig mange nye
venner, som jeg stadig t ses med i
dag.
Mig i laboratoriet på Aalborg Universitet.

Tilbage i 2004 havde jeg min første
skoledag på Borris
Skole, og dermed
begyndte min rejse
gennem det danske
uddannelsessystem,
som stadig fortsæ er den dag endnu. Hele 10 år er
der nu gået siden vi
klædte os ud og kastede med karameller på vores sidste
skoledag i 6. klasse.
Wow, hvor er den dog

Lige siden børnehaven havde jeg gået

Børnehaveklassen på Borris Skole i 2004.
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Borris. Da jeg trængte l lidt mere lu
under vingerne, tog jeg l Saalbach i
Østrig for at arbejde på et skihotel. Her
ﬁk jeg s llet en del af min rejselyst,
uden det tømte for meget ud i pungen.
E er et enkelt sabbatår trængte jeg l
at komme i gang med noget. Gennem
gymnasiet havde jeg været rig g glad
for kemi og tænkte dengang på at læse
medicinalkemi. Det havde i løbet af
mit sabbatår ændret sig l, at jeg hellere ville læse kemi, hvilket jeg startede på i sommeren 2018 på Aarhus Uni-

Anden uge på Vesterlund E erskole.

l gymnas k. Gennem årene var det
både blevet l lokalhold, egnshold og
l sidst træner for nogle af lokalholdene i Borris Gymnas kforening. Jeg var
helt vild med gymnas k, så e er 8.
klasse startede jeg på Vesterlund E erskole, som ligger nær Give. Det passede mig helt perfekt at starte på en
gymnas ke erskole, hvor træningen
var i fokus.
Jeg var rig g glad for e erskolelivet,
og sidste skoledag var fyldt med både
tårer og smil. Heldigvis kunne jeg se
frem l at starte på gymnasiet i Tarm,
hvor jeg sammen med mine savnede
folkeskolevenner gik fra 2014 l 2017.
På gymnasiet endte jeg med at vælge
Matema k/Kemi/Fysik-linjen, lidt ved
et lfælde. Jeg havde al d været mest
glad for de samfundsfaglige fag, men i
sidste øjeblik ski ede jeg l den naturfaglige linje. Det endte med at være et
skelsæ ende valg i forhold l min videre uddannelse.
I mit sabbatår tjente jeg lidt penge,
blandt andet ved at arbejde i Brugsen i

Studieturen gik l Island i 2.g. Her er
vi ude og se vandfaldet, Seljalandsfoss

versitet. Det var en stor omvæltning at
ﬂy e l en by så meget større end
Borris, men jeg fandt mig hur gt et nyt
stort netværk. Jeg kom med i fes oreningen på kemi, hvor jeg mødte en
masse medstuderende fra de andre
årgange.
På kemistudiet mødte jeg også aarhusianske Thomas, som jeg blev kærester
med i løbet af det første semester.
Han har holdt ved lige siden, og vi
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ﬂy ede sammen i sommeren 2020 i
en lejlighed overfor det gamle Ceres
bryggeri midt i Aarhus C.
E er ﬁre semestre på kemistudiet var
jeg gået en smule død i alle bøgerne,
og e er et hårdt corona-semester

Thomas og jeg på ferie i Skagen.

med online undervisning savnede jeg
det prak ske laboratoriearbejde. Derfor beslu ede jeg mig for at ski e l
laborantstudiet i Aarhus. Da jeg havde
et forspring fra min d på Kemi, valgte
jeg at tage hele laborantuddannelsen
på den interna onale linje. Her foregik
al undervisning på engelsk, og næsten
hele min klasse kom fra andre lande
rundt i Europa. Under studiet lærte
jeg, ud over det laboratoriefaglige, en
masse om de kulturforskelle der opstår, når man blander 35 studerende
fra hele Europa, og ikke mindst blev
jeg meget stærkere i engelsk.
E er halvandet års prak sk og teoresk undervisning på uddannelsen skal
man et år i prak k. Prak kpladsen skal
man selv ﬁnde, og de hænger desværre ikke på træerne. Jeg var superhel-

dig at sikre mig en prak kplads ved
Aalborg Universitet – Ins tut for Kemi
og Biovidenskab. Her startede jeg i
februar 2022, men det var lidt for
svært at ﬂy e væk fra Thomas og Aarhus. Derfor må e jeg, med hjælp fra
Far Lars, på udkig e er en bil. Jeg endte med at ﬁnde en lille Peugeot 208,
som dagligt ræser de 240 km, der er
frem og lbage l Aalborg. På Aalborg
Universitet arbejder jeg på forskellige
forskningsprojekter. For den arbejder jeg blandt andet på udviklingen af
en katalysator, der kan nedbryde medicinrester i spildevand, så de ikke
ender ude i naturen.
Jeg synes, det er rig g fedt at arbejde
med forskning, da det giver en meget
afvekslende hverdag med spændende
problema kker. Derfor håber jeg på,
engang, at få arbejde som laborant i
en Research & Development afdeling.
Thomas skal starte på en PhD i organisk kemi e er sommerferien, så vi
bliver nok i Aarhus, l han er færdig i
2026. E er Thomas har afslu et sin
PhD, vil han gerne arbejde inden for
medicinalindustrien. De ﬂeste jobs for
ham er derfor at ﬁnde på Sjælland.
Det ligger desværre rig g langt fra
velkendte, rolige Jylland, men det vil
også give mig rig g gode muligheder
for at ﬁnde mit drømmejob. Hvem
ved? Måske vender jeg snuden lbage
vestpå engang…
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Dalager Marked
Vi har i skrivende stund ikke a oldt de e års Dalager Marked, men der er ved
at ske lidt på markedspladsen. Den er blevet slået af, der er kommet lidt voli,
og toiletvognene er begyndt at komme. De to store telte er rejst, så nu kan man
se, at den nærmer sig, hvor den store fest skal holdes e er to års nedlukning.
Det er rart at komme i gang, men vi i bestyrelsen har godt kunne mærke, at der
er nogle ng, der skal friskes op igen.
På nogle områder er der kommet nye regler, som vi har skullet sæ e os ind i,
men det skulle være på plads nu.
Jeg tror også, der er ved at være styr på alle vores medhjælpere, nogle er faldet
fra og nye er kommet l. Jeg kan på nuværende dspunkt se, at der også er en
del af vores udenlandske medborgere i byen, som har meldt sig som frivillige
medhjælpere. Det er rart at se, at de også gerne vil være med. Det er trods alt
de frivillige medhjælpere, der gør at vi år e er år kan a olde Dalager Marked.
Nedlukningen under Coronaen har også kostet Dalager Marked nogle penge, så
bestyrelsen har må et sæ e sig i tænkeboks om, hvad vi så har kunnet gøre for
at få lidt større startkapital.
Vi valgte at henvende os l Lars Rahbek, som måske havde nogle ideer l, hvad
vi kunne gøre.
”Vi laver et Sponsorteam Dalager Marked 2022” sagde Lars, hvor han ville kontakte alle ﬁrmaer i Borris og omegn, om de ville være med l at stø e Dalager
Marked. Det er lykkedes os at få en del penge ind der. Dejligt at se, at sponsorerne også tror på Dalager Marked i frem den - det sæ er vi stor pris på.
I næste nummer af Sognebladet vil der komme en oversigt over, hvem der har
været sponsorer l de e års marked.
Vi har glædet os l at komme i gang igen og håber på et godt marked med masser af mennesker og godt humør.
Venlig hilsen Jørn Vendelbo
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Kan man blive skudt i sænk uden krudt og kugler ?
Er Borris kommet i en skudduel med kun én vinder ?
Borris har ﬂere gange været udnævnt som en by i udvikling takket være visionære frivillige, der har ydet en stor indsats for at få Borris på landkortet.
Borris skole ligger i toppen af en lfredshedsundersøgelse, Borris ﬁk en ﬂot 2.
plads i kampen for at blive Årets Landsby, Borris er laksehovedstad, Borris havde babyboom i 2021 bare for at nævne nogle af de faktorer, pressen har taget
l sig.
Borris Skydeterræn har været fredet i mere end 100 år, og det er en fredning
som ikke forhindrer Forsvaret i at holde sine store øvelser og skydeperioder. I
lige så mange år har skydeterrænet og Borris by været naboer med hvad deraf
følger. Og i Borris lever man med og respekterer de naboer, man har. Det skal
også bemærkes, at i dagligdagen har Borris Lejren og Borris et åbent og godt
samarbejde.
Men nu er det ved at blive Davids kamp mod Goliath. Skal Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse i Hjørring med reference l forsvarsministeriet endnu en
gang diktere et byggestop i Borris by?
Som det så ﬁnt lyder, har Forsvarsministeriet åbnet en mulighed for dispensa on, hvis projektet har en særlig betydning for kommunens samlede udvikling.
Monstro sognebørnene i Vorgod-Barde eller No har et forhold l, hvad forsvarets ageren betyder for den samlede kommune.
I Borris oplever man befolknings lvækst modsat den samlede kommune, og i
Borris tolker vi det som et tegn på, at herboende og lﬂy ere vil Borris – skydeterræn eller ej.
I 2006 kæmpede lokale ildsjæle og den daværende Skjern kommune med Forsvaret om dispensa on i forbindelse med udstykning af 3 storparceller – en
dispensa on, der blev givet, da det blev lkendegivet, at Borris ikke var en by i
rivende udvikling, men i en udvikling i adstadigt tempo.
Som en leder i dagbladet udtrykte for nylig: ”Inviter Forsvarsministeren over l
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en snak og syn for sagen”. Et besøg, hvor Borris vil udtrykke sin u lfredshed
over, at Forsvaret med et pennestrøg kan bremse den udvikling, som byen
kæmper for.
Ringkøbing-Skjern kommune har visioner om at understø e vækst og udvikling
i landsbyer og landdistrikter. Vi forventer, at kommunen vil være med i en dialog med Forsvarsministeren, således at frem dig byudvikling i Borris ikke
bremses.
At stridsøksen nu er fundet frem igen, er selvfølgelig sagen omkring Lauge
Bondes ønske om at opføre 12 seniorboliger på Moselundsvej. Et projekt, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har vendt tomlen nedad for.
Alle boligerne er forhåndstegnet af interesserede lejere. Og for de ﬂestes vedkommende vil det generere salg af ejerboliger i Borris, ejerboliger af den størrelse, der passer l børnefamilier. Mange landsbyer vil være misundelige på
det scenarie, at en lokal entreprenør vil opføre 12 lejeboliger i en by af Borris’
størrelse.
Vi ønsker også, at lokalbefolkningen bakker op omkring sogneforeningens ltag i forbindelse med frembringelse af en løsning, der kan sikre, at Forsvaret
ikke automa sk afviser bebyggelse indenfor støjkonsekvenszonen. Der kunne
f.eks. været at llade servitu er på ny bebyggelse, hvor beboerne må acceptere risikoen for støj fra Forsvarets ak viteter i Borris Skydeterræn.
Borris Rådet og Borris Sogneforening
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Borris Krocketklub
Borris Krocketklub har været l stævne i Spjald.
Der var 32 deltagere. Vi havde en dejlig dag. Leo
tog en ﬂaske vin med hjem. Vi andre kæmpede,
men nej, ingen vin.
Vi kæmper videre!
Der er stævne i Borris den 7. juli kl 14.00

Egon får sig lige lidt kaffe at styrke
sig på, inden sidste runde.

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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Foreninger i Borris.
Andelsboligforeningen Agerleddet.
Formand:
Peter Kolding
Adresse:
Agervej 15 a, Borris
Formål:
At indgå i bofællesskab på andelsvilkår.

Tlf.nr. 41 62 63 33

Andelsboligforeningen Smørhullet.
Formand:
Nanna Ørskov
Tlf. nr. 61 11 19 00
Adresse:
Storegade 21 c, Borris
Formål:
At eje og administrere 11 andelsboliger på Storegade 21 i Borris.

Borris 4-H.
Formand:
Kasserer:
Formål:
Mo o:

Hanne van Vliet
Tlf. nr. 26 13 68 13
Kaj Bøndergaard
At børn gennem prak ske opgaver lærer om natur, dyr, hobby eller
husligt arbejde.
At lære er at udføre.

Borris Billardklub.
Formand:
Rasmus Tang
Tlf. nr. 22 77 66 69
Kasserer:
Mar n Søndergaard
Formål:
At fremme interessen for billardspillet, konkurrencer, turneringer og
kammeratlig samvær.
Borris-Faster Jag orening.
Formand:
Mogens Kristensen
Adresse:
Sønderskovvej 7a Borris
Kasserer:
Henrik Højris

Tlf. nr. 40 11 70 71

Borris Fiskeriforening.
Formand:
Ole Nyholm Knudsen
Tlf. nr. 40 87 05 53
Adresse:
Arnborgvej 35 , Borris
Formål:
At lbyde sognets beboere og turister at ﬁske på 23 km ﬁskevand i
Skjern og Vorgod Å.
Borris Sports- og Kulturcenter.
Halbestyrer: Ane e Østergaard
Formand:
Svend Lyngs Kjærgaard
Grøndal 2 Borris

Hallens
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Tlf. nr.25 74 60 88
Tlf. nr.42 42 21 81

Borris Gruppe (DDS-spejderne).
Grupperådsf: Patrick Holbrook
Arnborg
Kasserer:
Tina Ebbesen
Gruppeleder: Minna Laursen
Formål:
Spejderarbejde
Ak viteter: Inden- og udendørs ak viteter

Tlf.nr. 30 88 04 06

Borris Gymnas k- og Ungdomsforening.
Formand:
Henrik Østergaard
Kasserer:
Lone Mølholt
Sekretær:
Pernille Lauridsen

Tlf. nr. 23 30 59 22
Tlf. nr. 27 61 79 75
Tlf. nr. 25 14 27 05

Formænd for foreningens underudvalg:
Badminton: Emil Bæk Olesen
Gymnas k: Henrik Østergaard
Håndbold: Charlo e Lynggaard
Fitness:
Peder Hindsig
Løb:
Svend-Erik Alstrup
Cykling:
Kenneth Pinnerup
Padeltennis Steﬀan Daasbjerg

Tlf. nr. 29 28 15 54
Tlf. nr. 23 30 59 22
Tlf. nr. 21 13 10 30
Tlf. nr. 25 11 67 96
Tlf. nr. 25 12 29 80
Tlf. nr. 31 16 54 10
Tlf. nr. 60 16 69 30

Borris Idrætsforening.
Formand:
Anders Buhl
Adresse:
Ahlervej , Borris
Kasserer:
Kirsten Lund Jensen
Formål:
Ude- og indendørs fodbold.

Tlf. nr. 22 93 24 25
Tlf. nr. 29 44 20 56

Borris Kroketklub.
Formand:
Johannes Friis
Adresse:
Skjern
Kasserer:
Emma Aaes

Tlf. nr. 22 44 07 46

Borris Menighedsråd.
Formand:
Kirsten Lund Gosvig
Træﬀe d
Kasserer:
Bri a Sunesen
Kirkeværge:
Edvard Rasmussen
Besøgstjeneste:
Ebbe Sunesen

Tlf. nr. 50 57 44 00
onsdag kl. 16-16.30 eller e er a ale.

Tlf. nr. 29 45 18 34
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Borris/ Nr. Vium Fiskeriforening.
Formand:
Henrik Tokkesdal
Tlf. nr. 22 63 50 72
Fiskekort kan købes hos Andersen Invest,
Storegade 1 Borris
Dagli`Brugsen Borris
Laksens hus
samt hos købmanden i Troldhede
Formål:
At lbyde beboere og turister at ﬁske på 15 km ﬁskevand i Vorgod Å.
Borris Seniorklub Arbejdsgruppe.
Kontaktperson Ninna Schmidt
Tlf. nr. 23 27 20 84
Kasserer:
Knud Jepsen
Formål:
At virke for de ældre i Borris og for dri en af lokalerne i dligere
førstelærerbolig ved Borris Skole.
Borris Sogneforening.
Formand:
Heidi Willumsgaard Gammelmark
Tlf. nr. 29 78 19 77
Adresse:
Skolevænget 56
Kasserer:
Trine Krøy
Formål:
At virke for en posi v udvikling for hele Borris Sogn.
Borrisrådet ( afdeling af Borris Sogneforening)
Formand:
Jes R. Nissen
Tarpbjerg 9 Borris
Kasserer:
Lars Pedersen
Formål:
Arbejde for udvikling i Borris

Tlf. nr. 21 22 64 40

Skjern Havekreds.
Astrup-Borris-Bølling-Dejbjerg-Faster-Stauning-Skjern
Formand:
Elisabeth Bakkensen
Tlf. nr. 21 44 85 01
Adresse:
Ledingvej 2 Dejbjerg
Kasserer:
Karla Mortensen, Skjern

Vennekredsen for Åstedparkens ældrecenter.
Formand:
Birgit Hostrup
Tlf. nr. 29 36 34 63
Adresse:
Møllegårdsvej 16 Borris
Kasserer:
Jørgen Rindom
Tlf.nr. 20 66 70 58
Adresse:
Længstedal 4 Borris
Formål:
Være med l ak vt at fremme det åbne og hjemlige miljø på centret ved
i samarbejde med beboere og personale at arrangere underholdning og
andet af interesse for beboerne på centret.
64

Borris Sogns Lokalhistoriske Arkiv.
Formand:
Ivar Engrob
Tlf. nr. 22 88 37 94
Adresse:
Storegade 62, Borris
Kasserer:
Per Kristensen
Adresse:
Skolevænget 31, Borris
Arkivleder: Ove Enevoldsen
Tlf. nr. 97 36 60 26
Brevpost:
bedes venligst aﬂeveret l Solparken 12, Borris
Formål:
At indsamle og bevare historiske dokumenter og billeder samt gøre dem
lgængelige for nulevende og kommende slægter.
Mail adr.: borrislokalarkiv@gmail.com

Borris Vandværk.
Formand:
Niels Medom Madsen
Adresse:
Møllegårdsvej 18, Borris
Kasserer:
Jacob Fruerlund
Sekretær:
Lars Møller
Formål:
Levere vand l forbrugere i Borris.

Tlf. nr. 44 10 74 76

Foreningen Dalager Marked.
Formand:
Jørn Vendelbo
Tlf. nr. 22 11 48 40
Adresse:
Elmealle 2, Borris
Kasserer:
Lars Kolster
Kon ngent: kr. 50,00 pr. medlem
Formål:
At drive Dalager Marked. Det evt. overskud skal gå l forskellige
ak viteter l glæde for sognets beboere

Indre Missions Samfund.
Samfundsr.: Kaj Bøndergaard
Adresse:
Odderskærvej 3, Borris

Tlf. nr. 40 59 22 62

Torsdagsklubben.
Kontaktpers: Majbri Lomholt
Tlf. nr. 24 98 91 54
Adresse:
Flodgaardsvej 36, Borris
Formål:
At samle børn i et kristent fællesskab hver anden torsdag.
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Krumspringere

Små springere
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Konﬁrmander 2022 i Borris Kirke

Bagerst fra venstre:
Mathias Tranberg Pedersen, Emil Bech Pedersen, Karla Rosager, Zelina
Bech Voldby Wohlgemuth, Chris an Tranberg Pedersen og pastor Simon
Møller Olesen.
Forrest fra venstre:
Lykke Würtz Meiner, Maja Theils Pedersen og Emma Kruchov van Vliet.
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