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Ny uddeler i
Dagli’Brugsen
BORRIS
Jeg hedder Annika, og jeg kommer fra Arnborg, hvor jeg har
boet i 20 år og været i Brugsen i
7 år, og nu da chancen kom,
hvor mine piger er blevet så store, at de kan klare meget selv, og
en kæreste der stø er mig, så
tog jeg springet og blev uddeler, som har været min drøm i
lang d.
Jeg er blevet rig g glad for at
være her, jeg har selvfølgelig
meget at lære endnu, men jeg
har masser af gå på mod.
Jeg har nu været i Dagli`Brugsen
Borris i 3 måneder, og min start i
den lille hyggelige bu k har været lidt kao sk. Der var rod i
mange ng, men nu synes jeg,
der er ved at være ro på, og vi
har fået styr på dagligdagen.
Der har været problemer med at få varer hjem i alle varegrupper, og det skyldes
krigen i Ukraine og nyt it-system hos coop, som heldigvis er blevet bedre, og vi har
fået varer på hylderne igen, dog stadig med enkelte undtagelser.
Kunde lgangen, som har været dalende, er ved at normalisere sig igen, og det
håber vi forsæ er.
Juli har været en s lle måned, hvor mange har været på ferie og fået ladet ba erierne op, og det har personalet i Brugsen også, og vi glæder os l at se alle jer
skønne kunder igen.
Uddeler

Annika Thrane
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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.
E erår
S lle, se på himlen, skyer varsler regn.
Disen over mosen er et sikkert tegn.
Dyr på engen leder s lle e er vinterhi.
Virkelyst og grokra er forbi, forbi.
S lle, se på lyset som det toner ned.
Dagen går mod a en, mørket holder ved
Til de svage solstrejf melder blegt om morgenstund.
Bygevejr i lu en over bælt og sund.
Stof l næste blad aﬂeveres senest 1. november 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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Gymnastik
Opstart uge 39
Træningstider sæson 2022/2023
Puslinge (4-5 år):
Tirsdage kl. 15:45 - 16:30
Krum springere (0.-1. klasse):
Tirsdage kl. 16:15 - 17:15
Forældre/Barn (2-4 år)
Tirsdage kl. 17:00 - 17:45
Små springere (2.-4.klasse)
Tirsdage kl. 17:45 – 19:00
Stor Rytme/spring (5. klasse-?)
Tirsdage kl. 19:00 – 20:15

Tilmelding og betaling igennem
www.borris.dk/BGUconventus/gymnastik
Vi glæder os til at se nye som gamle gymnaster til
en ny sæson med mange gode gymnastikoplevelser.
Venlig hilsen
Gymnastikudvalget
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Vi håber, I alle har ha en dejlig sommer og snart er klar l en ny gymnas ksæson.
Vi starter op i uge 39, som vi plejer, og alle trænere glæder sig l at tage
imod gymnasterne om rsdagen, hvor alle hold træner.
Hvis I har spørgsmål, er I al d velkomne l at kontakte gymnas kudvalget:
Henrik Østergård: 23 30 59 22
Signe Gosvig: 26 11 64 63
Lisbeth Bjerre: 2053 4113
Rikke Lynge Blegvad: 3059 4245
Tina Ebbesen: 72 17 79 49
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Skal Borris Sogneblad overleve ?
Sådan var teksten i forrige sogneblad.
Underskud, røde tal, krisen kradser, bankkontoen lider etc.
Fakta er, at hvert blad fak sk koster mere end 20 kr. at producere p.t.,
og det vil sige knap 100 kr. pr. aﬂeveret blad på årsbasis. Trykkeriet vil
ikke afvise yderligere priss gning pga. øgede energi- og papirpriser
m.m., så produk onsprisen kan kun s ge.
Fakta er, at ﬂere af vore læsere har set skri en på væggen og sendt os
bidrag svingende fra 100 kr. l 5.000 kr., så der er indgået 21.000 kr. på
kontoen og via mobilepay.
Borris Sogneblad siger mange tak for alle bidrag, store som små. En velvillighed, der betyder, at Borris Sogneblad kan klare et år mere.
Borris Sogneblad siger også stor tak l vore annoncesponsorer, der med
undtagelse af én har sagt ja l at fortsæ e et år mere trods en 30 % forhøjelse af annonceprisen.
Vil du nødig undvære Borris Sogneblad og endnu ikke har stø et, kan
det al d nås. Brug MobilePay på 595530 mrk. Sogneblad eller indsæ else på konto nr. 7780 1063700.
Venlig hilsen Bladudvalget.
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Spejdernes Lejr 2022
Lørdag den 23. juli rejste 12 spejdere og 2
ledere fra Borris Gruppe
med bus fra Tarm for at
deltage på Spejdernes
Lejr i Hedeland Naturpark midt på Sjælland.
I alt 32.000 spejdere fra
52 forskellige lande var
samlet l Nordens største spejderlejr og det var helt sikkert noget der gjorde indtryk på vores spejdere, hvor
mange var afsted på lejr for første gang – sikke en debut 😊
Vi brugte de første par dage på at bygge vores lejrplads op.
Teltene blev hur gt rejst, der blev gravet bålplads og lavet
fed ælde og vi ﬁk lavet et spisebord at sidde ved.
Så var vi klar l at gå ud og være med i nogle af de mange
ak viteter. På spejdermuseet løste vi blandt andet opgaver
om spejderbevægelsens historie, orientering, morse og vi
lavede brændekugler af avispapir der var gennemvædet i
saltvand – nøjag g som spejderne gjorde under 2. verdenskrig, da der var mangel på brænde.
Vi har lavet tang chips og cookies med larver – og l spejdernes store overraskelse smagte det fak sk godt.
Tropsspejderne var på en fælles dag med alle andre tropsspejdere, hvor der var opgaver som stratego, koder, kaos-volley, VR-briller, forhindringsbane og fællesdans. En
rig g god dag, hvor vi var sammen med andre grupper på
kryds og tværs.

Der har været fællessang med 3 mands band, lejrbål for
Ringkøbing-Skjern Kommune og der er gjort mange forsøg
på at by e tørklæder og mærker – især med de udenlandske
spejdere. Og så er der selvfølgelig opstået nye venskaber på
tværs af grupperne.
Lørdag den 30. juli var
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der så afslutnings-lejrbål med ikke mindre end 2
koncerter. Lu ens Helte og dere er Jung spillede, så det kunne høres over hele lejren. En virkelig ﬂot afslutning på en uge fyldt med oplevelser
og minder, der vil blive snakket om længe.
Vi vil gerne takke dem, der har stø et ved at
købe køkkenruller, toiletpapir eller bambusstrømper af en af vores spejdere. Indtægten
herfra har medvirket l, at vi har kunnet holde
deltagerbetalingen nede under halvdelen af,
hvad turen ellers kostede.
Vi er helt sikkert klar igen, når den næste lejr
løber af stablen i 2026.
Med spejder hilsen
Lene Damkjær
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Dalager Marked 2022
Endnu et godt marked er overstået, i år var det det 29. marked, som blev afviklet d. 20. – 22. maj.
Som de foregående år vil jeg starte med at sige et stor TAK l alle de frivillige,
som har hjulpet i forbindelse med Dalager Marked. Uden dem var vi ikke i
stand l at gennemføre et marked!
Vi har i skrivende stund ikke det endelige resultat, men det ser ud l, at det
bliver et rig g godt år, og det vil sige et rekordår.
Da vi åbnede markedet, var vi lidt bange for, om folk turde at komme, og ville
de bruge nogle penge pga. Corona, s gende priser, krig i Ukraine mm, men der
kom rig g mange, og de brugte masser af penge. Fredag e ermiddag var der
en del ﬂere mennesker på pladsen, end der plejer at være. Senere på a enen
begyndte det at regne, men regnen faldt på det rig ge dspunkt, for der var
rig g mange, som søgte ind i teltet, hvor diskotek Superstar spillede. Lørdag
startede ud med rig g godt markedsvejr, og der kom masser at mennesker. De
var på pladsen længere d, og det gav god omsætning.
I det lille telt havde vi i år fundet en ny l underholdning, men det var desværre
ikke nogen stor succes. I det store telt spillede Shubiforsjov, og de gjorde det
rig g godt. Der var rig g mange inde og høre dem. Vi havde tradi onen tro
arrangeret pa egris og fadøl, og gårdejer Jakob Bonde havde sponsoreret 4
stk. pa egrise. Det siger vi selvfølgeligt mange tak for. Om a enen spillede
Roulet og Radio 80 FM. Det var en rig g god a en, hvor vi havde en virkelig
god omsætning.
Søndag startede dagen med gudstjeneste og rundstykker i det store telt. Der
var ca. 75, som deltog, og det er også rekord.
Tradi onen tro spillede Kandis i det store telt søndag e ermiddag, og igen for
fulde huse.
Der var i år lidt færre kræmmere, end der var i 2019. Vi solgte ca. 800 m., og
det er vi ganske godt lfreds med. Det er et problem med færre kræmmere i
år, også på de store markeder som Hjallerup og Vorbasse Marked.
Af smådyrs kræmmere var der ca. det samme antal som i 2019, men ingen heste dukkede op.
Vi havde igen etableret forældrevagt fredag a en, hvor der var 14 forældre,
som patruljerede rundt på pladsen og i byen. Der var kun få episoder, hvor
11

kontrollørerne må e træde l, så alt i alt var det et roligt marked.
Vi siger mange tak l dem, der har været med l at sponsorere Dalager Marked, både dem som har gjort det via vores banner og trøjer, men også dem som
har gjort det ved at låne os maskiner m.m. Benno Gosvig, Lauge Bonde, Guldager Teknik, Herborg Smed- og Maskinforretning samt Orla Hansen, Tarm.
Endnu en gang tak l alle hjælpere, håber I vil være med igen i 2023!
Medhjælperspisning og generalforsamling i Borris Sports- og Kulturcenter:
Vi har på nuværende dspunkt ikke fastlagt dato for generalforsamling og
medhjælper spisning. Det vil blive lagt op på Facebook Borris Sogn og blive
slået op i Dagli’Brugsen ca. 3 uger før.
Venlig Hilsen
Jørn Vendelbo
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Trænings der for håndboldsæsonen 2022/2023
Så er vi klar med en ny sæson håndbold😊
Trænings derne angivet er for træning i Borris Sports- og kulturcenter.
Vær opmærksom på, at træningen allerede starter op i uge 32 for samarbejdsholdene Borris-Rækker Mølle.
Vi ser frem l at møde jer alle igen☀
Mvh Håndboldudvalget.
HOLD

TRÆNINGSDAG

ÅRGANG

Opstart

U5/6 mix

Onsdag kl. 15.45-16.30

2017 - 2016

Uge 39

U7/8 mix

Onsdag kl. 16.30-17.15

2015 - 2014

Uge 39

11 piger

Onsdag kl. 17.15-18.30

2012 - 2011

Uge 35

U9 mix

Torsdag kl. 15.45-16.45

2013 - 2012

Uge 35

U13 piger

Torsdag kl. 17.15-18.45

2010 - 2009

Uge 32

U13 drenge

Mandag kl. 17.30-19.00

2010 - 2009

Uge 32

U15 piger

Mandag kl. 16.30-18.00

2008 - 2007

Uge 32

Herrer Senior

Onsdag kl. 20.00-21.30

Fra 18 år

Uge 35

Dame Senior

Onsdag kl. 20.00-21.30

Fra 18 år

Uge 35
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Langt fra Borris
Modsat de ﬂeste gjorde Simon alvor af
drømmen, e er han i 2016 mistede sin
mor l kræ . Tanken om, at man ikke
ved, hvor længe man er her, gjorde, at
han var nødt l at gå e er sin drøm.
Han begyndte at spare op, undersøge
hvilken båd han skulle købe, forberedte sig på at sejle osv. osv. osv. Der ligger nemlig rig g mange forberedelser
i at sejle jorden rundt. I sin barndom
har Simon sejlet en del motorbåd med
sin familie, så det at sejle var ikke helt
ukendt for ham.
I sommeren 2020 kommer jeg ind i
billedet. E er at have været kollegaer
på Linka Energy i Lem i et halvt år, blev
Frederikke Thomsen, (da er af Inga
vi kærester. Når jeg tænker lbage,
og Finn Thomsen på Skolevænget
39c) har lovet at sende nogle historier snakkede Simon meget om at rejse og
sejle. Jeg fa ede ingen ng dengang.
hjem fra den store verden. Hun og
Men alligevel, s lle og roligt, får han
hendes kæreste, Simon, er stævnet
præsenteret sin drøm for mig. Og hans
ud på en 3 år lang jordomsejling.
drøm bliver hur gt en fælles drøm.
Planen er, at de skal ud og besøge de
steder, hvor turisterne ikke kommer. Båden bliver købt i oktober 2020, og i
marts 2021 tog vi orlov fra Linka og
Der hvor man kun kan sejle l. Derrejste sammen l Kroa en, hvor båude hvor menneskene lever deres
helt normale liv. Langt fra det vi ken- den var købt. En kold, men solrig
marts dag, ankommer vi l båden,
der. Langt fra Borris.
som stod på land. Og så var det ellers
Historien startede for ﬂere år siden.
på med arbejdshandskerne. Båden
Simon lå på sin sofa i Århus, hvor han
trængte l en hel masse knofedt og
læste l maskinmester, og så ”Kurs
kærlighed.
mod erne kyster”. Et program som
de ﬂeste sikkert har set? Han så det i I ca. to måneder arbejdede vi på at få
hvert fald og tænkte; at det var da me- båden klar. I maj blev den sat i vandet,
get fedt, men det kommer jeg nok al- og hele sommeren sejlede vi rundt i
Middelhavet sammen med gode vendrig l.
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maling. Kølen blev taget af, fordi kølboltene skulle ski es. Alle instrumenI august afmønstrede jeg og tog hjem
ter blev ski et. Et vindue blev ski et.
for at passe mit arbejde. Simon havde
Der var rig g mange ng på to-do lifundet et hold gaster, som skulle være
sten, og det var hårdt, både fysisk og
med l at sejle båden l Danmark. I
mentalt. Især tankerne om, at vi skulle
oktober ankom holdet l Juelsminde,
være væk fra familie og venner, var
hvor vi ﬁk båden lø et op på land.
hårde.
Kort d e er beslu ede vi, at vi ville
Vi sagde vores jobs og lejligheden i
sejle jorden rundt - en plan, som jeg
Skjern op, og sidst solgte vi bilen. Det
præsenterede hjemme hos mor og far
var en vild følelse sådan at sige det
i Borris lbage i november 2021. Som
hele op. For meningen med jordomsejde ﬂeste andre forældre, skulle de lige
lingen var ikke at ﬂygte fra hverdagen
synke tanken om, at deres da er og
og det velkendte hamsterhjul – for vi
svigersøn var på vej ud i den store verkunne fak sk godt li’ vores arbejde. Vi
den og først ville være hjemme igen
var bare nysgerrige på verden. Og ved
om 3 år. Heldigvis bakkede de os op og
at sejle rundt har vi al d vores hjem
sagde, at dspunktet selvfølgeligt var
med os, uanset hvor i verden vi er.
helt rig gt, fordi vi endnu ikke havde
Jo nærmere vi kom den 24. juli, som
hus og børn.
var afrejsedagen, jo ﬂere sommerfugle
Hele vinteren gik med at forberede.
kom der også i maven. Havde vi nu styr
Tage diverse beviser og kurser, lægge
på det hele? Havde vi husket alt? I kenplaner, regne afstande, læse om order det nok, når I skal på en uges ferie?
kansæsoner og meget mere. Sådan
Vi skulle bare forberede os på 3 år.
fortsa e foråret 2022, og vi passede
Men altså, alt det vi har glemt, må vi jo
hver især vores arbejde alt imens vi
få leveret hen ad vejen, og ellers ﬁndes
kørte l Juelsminde i weekenderne for
der jo heldigvis bu kker i andre lande
at arbejde på båden.
også.
Bunden blev sandblæst og ﬁk 9 nye lag
I slutningen af juni kom båden i vandet, og e erfølgende sejlede vi den l
Vejle, hvor vi havde fået en plads i 4
uger. Dagen kom - søndag d. 24. juli
2022. Med tårerne trillende ned ad
mine kinder kastede vi fortøjningerne
og vinkede farvel l en hel masse dejlige mennesker, som var mødt op på
kajen i Vejle. Det var en kæmpe forløsning. Endelig! Endelig kom vi afsted.
ner og familie.
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ten ud l kanalen. I Ro erdam var planen at sejle ind i en lille havn, men
e er ca. 40 mers sejlads, er man måske ikke helt frisk. Dybdemåleren viste
2 m, og vi s kker altså 2,5 m. Ja, så gik
vi simpelthen på grund. Heldigvis med
lav fart mod en blød bund, så ingen
skader. Vi kunne få os selv fri igen med
masser af motorkra .
Sejlturene byder indimellem på lidt
søsyge. Især hos mig. Jeg har været
den, som har været hårdest ramt, og
ﬂere dage med opkast er altså ikke
sjovt. Og heller ikke for dem som er
friske, for det betyder, at de må tage
ekstra lange na evagter. Jeg har dog
Det, som vi havde snakket om i så lang
læst, at kroppen vænner sig l at være
d, blev nu l virkelighed.
på vandet, så det håber jeg snart, at
min gør, for jeg skylder nogle na evagVi sejlede ud af Vejle Fjord og ned
ter.
igennem Lillebælt, dere er igennem
Kieler-kanalen og ud i Nordsøen. FørOm 3-4 dage går turen mod Guernsey,
ste længere stop var Ro erdam, hvor
en lille ø i den Engelske Kanal. Dere er
vi brugte 5 dage. I skrivende stund sidvidere l Frankrig hvore er vi krydser
der jeg i Brighton i England. Solen
Biscayen og sejler ned langs Spanien
skinner, og jeg nyder en alene-stund
og Portugals kyster. I starten af oktopå båden. Simon er gået i
ber forventer vi at ramme Gran Canamarinebu kken – naturligvis - fristes
ria, og når Passatvinden kommer enjeg l at skrive. De andre 4 gaster er
gang i november, krydser vi Atlanten.
hver især gået ud for at udforske byen.
Frederikke Thomsen
Senere vil vi alle ud og ﬁnde en rig g
engelsk pub.
De første uger har allerede budt på en
del udfordringer. Den første i Kielerkanalen, hvor vinden var kra ig, og vi
ikke får fat i molen. Det betyder, at vi
ligger og drejer rundt om os selv, alt
imens slusen bliver fyldt med vand, og
inden vi når at lægge l, åbner de por16
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Borris Sogneforening
Siden sidste sogneblad har Sogneforeningen i samarbejde med Borris Skoles Venner og
Borris Skole, søndag d.12/6 a oldt Bagagerumsmarked i skolegården.
Skolegården var fyldt med en masse glade mennesker, der var friske på en god handel.
6. klasse havde været i køkkenerne, og bagt l den helt store guldmedalje, så i deres
kagebod kunne købes de lækreste kager, kaﬀe og sa .
Tak for samarbejdet l Borris Skole og Borris Skoles venner.
Husk at man kan blive medlem af Borris Skoles Venner, de gør et stort stykke arbejde,
som sognets skolebørn har stor glæde af. Se annonce her i Sognebladet.
Til Skt. Hans hos Spejderne var vi som sædvanligt med og delte is ud l alle børn.
Og så kan vi glæde os l:

Fællesspisning
Tirsdag d. 20. september kl. 17.30 i Hallen
Menu: Kyllingebryst i fad m/ﬂøde, salat og løse ris
Kaﬀe m/kage
Tilmelding i Dagli' Brugsen senest rsdag d. 13. september
(Husk: Det er først l mølle, ved 150 personer lukkes for lmelding)
0-2 år gra s ~ 3-12 år 40 kr ~ Fra 13 år 60 kr

Vi ses - Borris Sogneforening
Vi ser også meget frem l foredraget med Søren Vester mandag d. 14. november.
Billetsalget er i fuld gang, så vent ikke for længe med at sikre dig en billet.
Her samarbejder vi med Borris Sogneblad, som derved får del i evt. overskud.
Se også annonce med info her i bladet.
Sognebladet er en vig g formidler af nyt, der vedrører os alle her i Borris. Men det er
ikke gra s at lave bladet. Så husk at alle kan stø e Sognebladet ved at indbetale et beløb på Mobilepay 595530 (i kommentarfeltet skrives ”Sognebladet”).
Søndag d. 27. november byder vi som sidste år jule den velkommen sammen med en
masse julepyntede heste og ry ere, med Stald Lodal i spidsen.
Borris Sogneforening ønsker en god sensommer og et godt e erår.
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Fjernvarme l Borris – status ?
Før sommerferien snakkede jeg med både Skjern Fjernvarme og Peter Grønkjær fra kommunen ( arbejder med planlægning af kommunens energiforsyning ). Ingen af dem kunne sige noget konkret, men Skjern Fjernvarme sagde,
at de først skulle have de sidste bydele i Skjern med, inden de kunne sige noget. Fra kommunen var kommentaren, at regeringen havde s llet krav om, at
alle kommuner skulle få sig et overblik over forsyningssitua onen og sikre, at
alle husstande, der bruger gas/olie l opvarmning, senest inden udgangen af
2022 ﬁk besked, om de kunne få ernvarme eller ikke. Hvis de kan, skal der
oplyses om ca. hvornår. I dag den 9.8.2022 snakkede jeg igen med Peter Grønkjær, som oplyste, at kommunen havde indkaldt alle ernvarmeværker i kommunen l møde den 22.8. Han har lovet mig, at han ringer l mig angående
mødet e erfølgende.
Jes R. Nissen Borris Rådet
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DET STARTEDE MED EN DRØM

For 5-6 år siden havde Birgi e Rahbek Jensen en drøm, hvor hun så sig selv en varm
augustdag i storstuen på Sønderbygård.
Drømmen stod hende lysende klart, da
hun vågnede, og hun har ikke glemt den,
men gemt den i baghovedet.
Birgi e er barnefødt på Sønderbygård –
ejendommen med det lange ﬂo e stuehus
på Sønderskovvej. Her har hendes fædrene slægt levet og virket siden 16-1700årene. Birgi e har via kirkebøgerne fundet
slægtsnavne helt lbage l 1702, så hun i
dag kan tælle sig frem l at være det 10.
led i slægten, der bevisligt bor på Sønderbygård, og så går slægten ifølge familieoverleveringerne endda yderligere tre genera oner lbage ind i 1600-tallet.
Selve huset er opført i 1832 af Birgi es
p p-oldeforældre. Hoveddøren taler sit
tydelige sprog, for her står: MHSS, 1832,
AJDE: Mads Hansen Sønderby, 1832, Ane
Jensda er Eg. Huset bebos således nu af 6.

genera on. Birgi e overtog Sønderbygård
i 2020 sammen med sin søn Thomas, der
bor i det lille røde hus ved siden af gården.
I første omgang blev Birgi es forældre,
Karen Margrethe og Mads, boende en d
på gården, og da Birgi es daværende bolig
skulle renoveres med henblik på senere
indﬂytning af forældrene, ﬂy ede Birgi e
l ”gæsteannekset” på 1. sal over den
gamle stald, ind l hun i marts i år kunne
ﬂy e ind i stuehuset.
Nu er det så 10. og 11. genera on, der
huserer på Sønderbygård. Thomas står for
vedligehold af udbygninger, hegn og en
lille ﬂok anguskøer, medens Birgi e står
for stuehus og have. Selvfølgelig a aler de
indbyrdes, hvad der skal ske på gården, og
Thomas er som Birgi e meget bevidst om
nænsomheden i eventuelle ændringer ved
stuehuset, netop for at bevare den linje,
de dligere ejere har fulgt. At huset kan
bebos i dag skyldes, at Birgi es far har lagt
nye gulve med isolering under samt opsat
isolerende plader ind mod den gamle
ydermur hele vejen rundt, på nær muren
bag den faste bænk i spisestuen, hvor ryglænet er monteret direkte på ydermuren.
Bænken er sandsynligvis lige så gammel
som huset - så gammel at ryglænet allerede har været umoderne én gang. Birgi e
er nemlig ved at erne tapetet i spisestuen, og derfor kan det ses på muren, at der
oprindeligt har været et andet ryglæn end
det nuværende. Tapeterne i sig selv fortæller historie. Der er tapet i mørk folklores l, der er orange tapet, ja og mors savsmuldstapet har sin epoke. Væggene er
blevet repareret mange gange, og ﬂere
steder sidder cement-repara onerne løse,
da husets indermure er bygget i ubrændte
lersten med lerpuds, og det binder cement
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ikke godt på. Birgi e har derfor skaﬀet sig
lermørtel for at pudse væggene op som
klargøring l tapetsering.
Over halvdelen af husets ruminddeling er
som i p p-oldeforældrenes d, og også
hoveddørene og indvendige døre og karme i huset er de originale, og ved min
rundtur kunne Birgi e vise mig, at hvert
rum har sit eget mønster på karmene og
døren, så man havde gjort sig stor umage
med snedkerarbejdet, da huset blev bygget. Også dørenes messinghåndtag er originale, og da Birgi e og jeg sidder ved
køkkenbordet, siger hun ”Tænk, hvor mange der siden 1832 har taget ved de håndtag” 😊. Hun fortæller, at når man bor i et
gammelt hus, så bor man også lidt sammen med dem, der har været der før. Alle
steder ﬁnder man ng, som har lhørt
nogen, som for længst er væk. Birgi e
åbnede fx et skab i spisestuen og viste mig
en kop, hvorpå der var malet med guldbogstaver. Det var en kop, som hendes
poldefar havde fået l sit guldbryllup i
1911. I skabet stod ﬂere stykker porcelæn
fra dligere beboere. Selve skabet havde i
sin d været en alkove for p poldefaderen Mads Hansen (ham som byggede gården). Han mistede sin hustru Ane
e er få års ægteskab, og han ville ikke
længere bruge soveværelset, og derfor
blev alkoven hans ”soveværelse”. Da deres
eneste overlevende da er blev myndig,
overtog hun husholdningen e er sin bedstemor, og alkover var nok blevet umoderne, så alkoven blev udski et med det store skab, der i dag står i spisestuen.
Men også andre steder dukker historien
op. På lo et fandt Birgi e en rejsetaske,
og da hun åbnede tasken, var stof-foret
løsnet lidt, og bag kunne hun se avispapir,
der nok skulle udgøre for. Ved nærlæsning
ser hun årstallet 1882, og Birgi es tanke

er, at det kan have været hendes oldemors taske, for hun var nemlig på Askov
Højskole i 1887. Et gammelt gulnet foto i
en træramme viser et elevhold fra 1887,
hvor Birgi e kan udpege sin oldemor ud
fra andre fotos.
Og hvis man kigger i langbordets store,

tunge skuﬀe, ﬁnder man også her diverse
små ng, som har lhørt dligere beboere,
og som Mads Rahbek gennem sine 56 år,
som ejer af gården, har lagt i skuﬀen. Her
er blandt andet brilleetuier med læsebriller, som har lhørt oldeforældre eller husbestyrerinder, håndsmedede søm, renseetui l jagtgevær, hestebidsel, en messinghane, sågar et gevær, som Mads har savet
l og brugt i legen ”Røver og soldater”
engang for længe siden.
Et andet stort skab fra 1700-tallet er skilt
ad nu, imens Birgi e ordner vægge. Oven
på skabet står der normalt ﬁre ha e, som
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har lhørt ﬁre forskellige genera oner.
Ha ene har dannet udgangspunktet for
Mads’ historiefortællinger, når der kom
interesserede forbi, og har været medvirkende l, at ly erne har kunnet huske det
fortalte. Birgi e har mødt ﬂere, der netop
nævner ha ene. Skabet kom l gården, da
føromtalte Mads Hansen blev gi med Ane
Jensda er Eg. Mads og hans bror Hans
ønskede fak sk ikke at blive landmænd l
forældrenes store fortrydelse. Hans var
snedker og spillemand, og Mads ville være
lærer og var også biskolelærer på Grindstedegnen i to år, men skæbnen ville så, at
han her mødte Ane Eg. Hun var ung og
velhavende, og et ægteskab med hende
krævede, at han mindst var gårdmand, så
han overtog alligevel Sønderbygård og
byggede en ny gård, hvor stuehuset altså
står endnu. Og i huset står mange af de
ng, som Ane ﬁk med sig, og som havde
lhørt hendes adelige farmor. Der er
blandt andet det gamle skab og messingdåbsfadet over bilæggerovnen, ha eæsken i storstuen og ikke mindst
”brudekjolen”, som lhører Borris Lokalhistoriske Arkiv og som dligere stod på
Åstedparkens Ældrecenter, men nu står
udlånt l Sønderbygård i det lille museumsværelse.
Og så er der også det, som kommer lbage
l gården. Den store kommode i storstuen
er kommet retur for nylig. Birgi e blev
kontaktet af en kvinde, hvis oldemor var
født på Sønderbygård (søster l Birgi es
oldemor). Denne oldemor havde fået kommoden med sig, da hun blev gi i 1900, og
historien er, at den er gået i arv fra mor l
da er i 7 genera oner. Men hun havde
hverken en da er eller plads, så Birgi e
betalte en fragtmand 900 kr., så kommoden kunne tage rejsen fra Sjælland lbage
l Sønderbygårds storstue.

Hver genera on har lført huset noget, og
hele den dukker der noget op, som bærer
en historie. Af nyere dato har Birgi es
mor, Karen Margrethe, malet sine og
Mads’ forbogstaver og årstal for indﬂytning på bagsiden af hoveddøren, og Karen
Margrethe har også med nænsom hånd
valgt farverne og malet dørenes og karmenes udskæringer.
Min egen historie om huset er fra dengang,
hvor der var dile ant (amatørteater) i Borris. Mads var instruktør, og han lbød at
lukke hus og have op for fores llingen.
Handlingen i stykket ”Komedie på Godset”
udspillede sig på husets terrasse, hvilket
gjorde fortællingen helt auten sk. Jeg havde en birolle, og hold op hvor havde vi det
sjovt, og jeg tror også, at publikum nød
stykket fra bænkene i haven. Ca. 300 mødte op, og e er fores llingen gik de ﬂeste l
Sankt Hans bål ved kirken. Ja og de medvirkende fejrede succes’en bage er. Gæt
hvor 😊 ved det lange bord i spisestuen.
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Spisebordet må e endnu engang lægge
”ører og øjne” l en historie.
Og det er Birgi es helt klare ønske at fortsæ e i forældrenes ånd med at åbne huset
for interesserede. E er mit besøg er jeg
slet ikke i tvivl om, at andre vil føle sig ligeså grebet af husets historie. Huset er ikke
et museum, men nærmere et levende
sted, hvor historien og dligere genera oner stadig er ” l stede”, og hvor man kan
få fortalt en historie bag selv den mindste
detalje. Måske gisning, måske fakta, for en
fortælling kan gennem genera oner ændre
sig.
Som start – så slutning….. I Birgi es drøm
serverede hun kaﬀe og kage for cafegæster i storstuen. Drømmen virkede nærmest som et klarsyn, og hun pusler nu med
en tanker om at åbne popupcafé en gang
imellem, eller være det sted hvor man laver et kaﬀestop, når en forening eller gruppe er på udﬂugt i Vestjylland. Ja og så ind-

går fortælling og rundvisning naturligvis.
Hun har allerede nu lført storstuen/
caféen møbler, som hun har fundet i huset
og på lo et. Porcelæn og duge er også
dukket op, så rammerne er så småt ved at
være der.
….. men først er der lige væggene i spisestuen, der kræver sit håndelag.
Hvis man er yderligere interesseret i historien om Sønderbygård, har Birgi e skrevet
en bog om gården. Den hedder ”Samme
himmel, samme jord” og kan købes på Saxo.com for ca. 200 kr.
Og gode ideer l supplement l hendes
tanker omkring cafeen og åbning af gården
for interesserede modtages meget gerne.
Kig ind og fortæl, hvad du kunne have af
forslag, ja og så kunne du sam dig se stedet og høre om slægtens bidrag l det
sted, der er i dag.
Lili Kristensen
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Nyt fra Borris 4H
4H har ha en fantas sk tur l Jyllands Park Zoo i Haunstrup.
Vi var så heldige at få 10.000 kr. fra
Borris Elforsynings Fond, og beløbet
skulle bruges l noget ekstra l alle
vores dejlige 4H børn. Hvilket held
for de 83 børn, der er med, og 83
børn er en stor del af Borris Skoles
elever 👍
Valget blev en bustur l Haunstrup,
selvom nogle må e nøjes med en
biltur, da den største bus hos Vikingbus i Skjern kun kunne rumme 69
personer. 😊
Vi havde en fantas sk e ermiddag.
Dog truede nogle regnskyer lidt, men
det blev kun korte småbyger.
Der blev klappet geder, kigget på dyr,
prøvet ak viteter, leget på legepladser, handlet i slik/souvenir bu kken.
Til slut kunne alle få et par grillede pølser med brød, og så var det om og vente
på bussen hjem. Det trak lidt ud, men alle ventede imponerende pænt uden

25

brok.
Tak l alle de forældre, der hjalp, uden jer kunne vi ikke
klare det med det vidunderlige høje antal børn, vi har
fornøjelsen af i år.

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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Ny dag lbudsleder i Borris Helhed

Børnehusets og Dagplejens årlige Sommerfest i juli måned blev en festens dag. Både
et kærligt gensyn l det, at man a er kunne mødes i større fællesskaber l et fælles
arrangement e er en d præget af Covid19´s nedlukninger og restrik oner. Ligeledes kunne det under årets sommerfest
oﬀentliggøres, at der pr. 1. juli var blevet
ansat en ny Dag lbudsleder i Borris Helhed – dog et velkendt ansigt for børn, forældre og ansa e.
Anita Østergaard Jørgensen, 39 år og født
og opvokset i Sdr. Felding. Anita blev færdig på Pædagog Seminariet i Ikast i 2008.
Sidenhen bosa e hun sig for en årrække i
det nordjyske, Svenstrup. Her arbejdede
hun over en længere periode i Gug Børnehave, hvore er barnedrømmen om at blive Kommunal Dagplejer, som hun selv var
vokset op i, skulle afprøves. Anita har dermed et stort kendskab l samt indsigt i det
pædagogiske arbejde ”på gulvet” på hhv.

børnehave- og dagplejeområdet.
E er 8 år i det nordjyske valgte Anita a er
at drage hjem l fødebyen, hvor Anita nu
er bosat sammen med sine to børn, Mie
på 12 år og Benjamin på 10 år. Her nyder
hun livet i et lille bysamfund – og det at
have den nære familie og tæ e venskaber
helt tæt på igen.
I januar 2016 blev Anita ansat som pædagog i Børnehuset Borris. Hun har siden
opstarten i Børnehuset været lkny et de
yngste børn i børnehaven og stået for at
være med l at sikre den nære og trygge
opstart i børnehaven for både børn og
forældre. Da Tullegruppen blev opre et i
august 2021, blev det beslu et, at Anita
skulle stå for opstarten af denne.
Anita har al d set sig selv som en videbegærlig person og har under sin d i Børnehuset været under en konstant personlig
udvikling. Anita startede i 2021 i Ringkøbing Skjern Kommunes Ledertalentudviklings program, hvilket ledte frem l en
a laring af, at det var ledelsesvejen, Anita
ønskede.
Da s llingen som Dag lbudsleder i Borris
Helhed blev ledig, valgte Anita at sige ja l
lbuddet om at blive kons tueret leder og
here er at søge s llingen. Allerede under
sin d som kons tueret leder iværksæ e
Anita nogle ltag, herunder at op mere
arbejdsplanen for at sikre en større del af
personale i yder merne for på den måde
at kunne sikre en større grad af ro, nærvær og kvalitet fordelt over hele dagen.
Anita ser frem l arbejdet som dag lbudsleder, og det at kunne være med l at
sæ e sit ﬁngera ryk på videreudviklingen
af det gode børneliv i Borris Helhed, og vi
ønsker hende held og lykke med arbejdet!
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10 år e er
af Me e Ahle Hansen
Da er af Lilian Ahle Hansen & Bent Lahrmann Hansen
skole i Spjald, hvor gymnas kken var i højsædet. Det var et år med gode minder og
venner for livet, og det var så fedt at mærke fællesskabet, når man stod ude på gymnas kgulvet alle sammen. Da jeg gik der,
var der noget, der hed ”GymCulture” for
10. klasserne, hvor vi skulle l Kroa en og
lave vores opvisning samt workshops for
de lokale. Det var så fedt at se med egne
øjne, hvordan gymnas kken var i stand l
at bringe folk sammen på tværs af kulturer, og se hvor glade folk blev af at se opvisningen. Børnene legede med og kopierede ens bevægelser, og så var det altså
lige meget, at man ikke snakkede samme
sprog. Det var et helt fantas sk år, som jeg
Tænk at det allerede er 10 år siden, jeg gik aldrig vil glemme.
ud af Borris skole. Jeg tænker o e lbage
på min skolegang derfra, og det er ene
gode og sjove minder, der popper op. Lige Jeg valgte here er at tage tre år på Handelsskolen i Skjern. I 2019 blev jeg student,
fra Karen Margrethes gymnas k mer i
opvarmningsøvelsen ”op og plukke æbler” og når jeg ser lbage, var det bare kulmina onen af ﬂere års skolegang endelig at
l mælkemærker og EDB-lokalet!
få den blå hue på. Jeg har al d været glad
for at gå i skole, men e er de tre år på
E er jeg gik ud af Borris skole, kom jeg
Handelsskolen kunne jeg mærke, hvor
over på Kirkeskolen i Skjern, hvor jeg gik i meget jeg glædede mig l at have sabbattre år. Jeg kan huske, at det både var
år. Mit første sabbatår brugte jeg ude på
spændende, men også lidt overvældende lageret på Kramp i Skjern, hvor jeg også
at gå fra at have en klasse på hver årgang havde arbejdet i løbet af mine år på Hanog kende stort set alle på skolen, l plud- delsskolen. Arbejdet var ret kedeligt, men
selig i 7. klasse at have to parallelklasser.
kollegaerne var fantas ske, så vi ﬁk det
Det hjalp selvfølgelig meget, at alle fra
bedste ud af det. Her mødte jeg også Johanne, som blev en af mine tæ e veninBorris klassen fulgte med.
der, så tæ e at vi senere i august 2020 tog
l Tyskland sammen.
I 10. klasse gik jeg på Brejninggaard e er28

Et rejsesår præget af Corona
USA
I marts 2020 tog jeg og en veninde fra
Handelsskolen l USA. Vi tog først l San
Diego, hvor vi boede hos nogle venner.
Her var vi i ca. o e dage. Vi var bl.a. ude
og se modelhuse, hvilket er dyre store
huse, du kunne købe - huse med fem værelser og fem badeværelser. Det var en
virkelig fed oplevelse.

Ørken roadtrip - San Diego

Vi tog også på en ørken roadtrip, hvor vi
blevet stoppet af. Den test tog to mer, og
kom gennem forskellige landskaber og
de målte ens IQ! Man kom l en samtale,
endte turen med verdens bedste applepie!
hvor de snakkede om testresultaterne,
men i sidste ende ville de jo bare have en
l at blive medlem og købe nogle bøger. Vi
E er 8 dage i San Diego blev vi kørt l LA,
var begge lidt i chok, men grinte også mehvor vi skulle have været i 5 dage ca., inget e er! Spild af to mer… Der skete jo
heldigvis ikke noget, og nu er det jo en
meget sjov historie at kunne fortælle.

Torsdag a en var en hek sk a en. Her
blev vi informeret om, at alle udlandsrejsende skulle komme hjem, inden
grænserne lukkede. Vi beslu ede dog stadig at tage i Universal Studios om fredagen, hvilket jeg er glad for, at vi lige nåede
at opleve. Corona resulterede dog i, at vi
Modelhuse i San Diego
må e købe helt nye ﬂybille er fra LAX l
BILL l 4.000 kr. pr. mand, men vi skulle
den turen skulle have gået videre l Chica- bare hjem om lørdagen! Corona var mere
go, hvor min fæ er Nicolai boede. I LA nå- udbredt i DK på det dspunkt, men e er vi
ede vi da at opleve Hollywood både på
kom hjem, eskalerede det også derovre, så
godt og ondt. Lærke min veninde blev
det var godt at komme hjem. Selvom det
stoppet af en kvinde, som spurgte om alt betød færre dage i LA og ingen tur l Chimuligt, og som de dumme naive turister vi cago øv!
var, gik vi med (jeg ved det godt, jeg gør
det ALDRIG igen ;-)). Vi kom ind i en bu k
af en art og ﬁk udleveret et ark papir, som Tyskland
vi skulle udfylde - en test. Til sidst fandt vi
Som dligere nævnt tog Johanne og jeg l
ud af, at det var Scientology, som vi var
Tyskland. Det startede med en samtale
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ude på Kramp om at komme l Norge og
arbejde på skihotel. Vi sendte en masse
ansøgninger, men hørte intet. Vi udvidede
dere er feltet l Tyskland, hvor jeg inde
på Booking.com fandt nogle hoteller dernede, som vi kunne sende en ansøgning
l. Johanne er halv tysker, så vi havde
fået skrevet en ansøgning på tysk. En dag
plingede en mail ind fra et tysk hotel kaldet Hotel Birgsauer Hof, som ligger i den
sydtyske by Oberstdorf.
De kunne godt bruge to danske medarbejdere lidt over det hele på hotellet.
Vi skrev lidt frem og lbage, løn på 10€ i
men inkl. mad og logi, og så ca. 40 mer
om ugen. Så gik turen ellers mod Sydtyskland d. 13. august - 16 mer i tog fra
Kolding. Lige da vi er ved at være der,
snakkede Johanne og jeg om, at ”tænk
hvis der ikke var nogen l at hente os på
sta onen”. Der var mange ng, som var
lidt uvisse, bl.a. hvor vi egentlig skulle bo,
og vi vidste egentlig ikke rig gt, hvad vi
havde sagt ja l . Da vi ankom om a enen, kunne vi ikke ﬁnde nogen, og som vi
frygtede, var der ingen. Vi ﬁk ringet l
dem og fortalt, at vi var ankommet, og så
gik det ellers stærkt. Cheﬁn, som man jo
skulle kalde hende, havde misforstået og
troet, at vi kom dagen e er. Vi bliver
a entet af en medarbejder fra hotellet og
kørt l vores lejlighed inde i byen, og kort
d e er kom Cheﬁn ind og hilste på. Der
blev jeg lidt skræmt, for nøj hvor snakker
de hur gt og med stærk bayersk dialekt,
hvilket er umuligt at forstå, hvis de virkelig
skruer op for den!

Vi startede dagen e er med at arbejde.
Første dag skulle vi stå i morgenmadsbuﬀeten, for pga. corona må e gæsterne
ikke selv skænke mad op. Vi blev allerede

første a en delt op, så Johanne røg ned i
deres restaurant kaldet Fleischhisle inde i
byen, og jeg blev ude på hotellet. Det var
lidt skræmmende, for så var man pludselig alene. Det styrkede dog kun ens evner

Hotel Birgsauer Hof i Oberstdorf hvor vi primært
arbejdede

l at stå på egne ben, for der var ikke andet for end bare at prøve, og så snakke
det bedste tysk, man nu kunne. Arbejdsopgaverne var tjener, køkkenhjælper og
rengøring af værelser, hvilket i starten var
godt. Men hende der stod for rengøringen
- Agata. Puha hun var en hård negl! Alt
skulle bare være Spitze klasse, og det skulle bare gå stærkt. Johanne hadede det, og
det kom jeg også l l sidst da! Vi havde
hver uge to dage fri, men det var ikke selvsagt, at Johanne og jeg havde fri samme
dage. De dage, vi havde, var vi gode l at
komme ud og få set en masse ng, og
hold nu op hvor er Tyskland altså smuk. Vi
boede tæt på grænsen l Østrig, som vi
fak sk på vores tur igennem Breitachklamm endte med at gå l. Det var en ret
fed oplevelse.

En sjov episode derfra er, at de ude på
hotellet havde nogle tavler, hvor de skrev
dagens menu. Min kollega spørger mig så
på tysk: ”Kannst du schön schrieben”
hvor l jeg svarer jah, og begynder at stave
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s, c, h, o med omlyd, n, hvore er jeg hører en skraldgrine inde fra kontoret. Det
er Cheﬁn, der er ved at sse i bukserne af
grin, fordi min kollega spurgte, om jeg
havde en ﬂot håndskri , og ikke om jeg
kunne stave l schön  Men det kunne
jeg altså godt!

os. Dere er tog vi toget l Frankfurt, hvor
vi boede hos Sven og Gudrun i ca. 6 dage
og så lidt af Frankfurt. Dog pga. corona
havde stor set alt lukket, men som meget
andet ﬁk vi det bedste ud af det.
På denne tur lærte jeg igen meget om
mig selv og forbedrede i den grad mit
tyske. Det var hårdt l der, men en helt
igennem fantas sk tur, når man kigger
lbage på det. Det var også fedt rent faksk at få lov l at komme ud at rejse i et
coronaramt år, og så alligevel nå at være
af sted i 3 måneder.

På hotellet mødte vi en dansk mand og
hans tyske kone, som vi faldt i snak med.
Sven og Gudrun hedder de. De var stamgæster på hotellet, og vi blev inviteret på
kaﬀe nede i byen. Vi a alte here er at
komme og besøge dem i Frankfurt på turen hjem.

Da jeg kom hjem, startede jeg nede i børnehuset i Borris som pædagogmedhjælper, og det er nok det bedste job, jeg nogensinde har ha . De sødeste børn og
sødeste kollegaer, jeg følte nærmest ikke,
at jeg arbejdede! Det var også ret specielt
at få lov l at arbejde et sted, man selv
havde gået, da man var lille.

Vi nåede at være afsted i lige over 3 måneder, inden anden runde corona endnu
en gang stoppede rejsen før d. Omkring
d. 2. november skulle alle hoteller, restauranter og bu kker lukke ned i Tyskland. Under hele vores ophold skulle vi gå
med mundbind indenfor, men l sidst
skulle man også udenfor, hvilket var hæsligt. Den sidste uge gik med rengøring af

Hvad laver jeg nu?
E er et halvt år i børnehuset ﬂy ede jeg
med min kusine Jannie l Århus. Jeg var
kommet ind på Mul medie-designer uddannelsen på Erhvervsakademi Århus i
Viby, som tager 2 år. På uddannelsen lærer vi bl.a. at programmere hjemmesider
og lave andet både trykt, men især digitalt materiale. Det er en ret krea v uddannelse, hvilket jeg synes er fedt. Jeg
kan også mærke, at jeg synes, det er rig g
fedt at sidde og nørkle med små tegneprojekter, og lige for den er jeg i gang
med en Borris plakat, som jeg forhåbentlig snart bliver færdig med.

Breitachklamm i Oberstdorf - En klø skabt
af ﬂoden Breitach

hele hotellet fra kælder l kvist, og here er havde Johanne og jeg valgt at blive
endnu en uge for lige at suge det sidste l

Jeg skal e er sommerferien starte på
tredje semester og er rig g glad for det
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Jannie og Louise og Louises kæreste. Det
var også en skøn tur, endelig at kunne
komme ud at se verden igen e er corona,
nu hvor mit sabbatår har været lidt hårdere ramt af det.

Udkigspunkt over Oberstdorf

ind l videre. Jeg ved dog stadig ikke rigg, hvad jeg vil med uddannelsen, men
det skal jeg nok ﬁnde ud af. Jeg er også
lige kommet hjem fra en 10 dages tur l
New York sammen med mine to kusiner

Det er det, jeg har lavet de sidste 10 år.
Jeg håber, I synes, det har været spændende at læse med, det har i hvert fald
været hyggeligt at skrive, og se lbage på
de minder, der er blevet skabt gennem
årene.

De gode historier fra Åstedparken
Sol, sommer og masser af ak vitet på Åstedparken
Vi startede sommeren med ikke
bare to, men tre nye beboere – et
får og to lam. 0. kl. fra Borris Skole kom forbi og hjalp os med
navngivning, det blev l: Ulla, Ida
og Camille. Tak for hjælpen. De er
meget ”talende,” når der er nogle
i nærheden, og de vil gerne have
besøg. Det er lykkedes at holde
dem inden for indhegningen, på
nær en enkelt gang, hvor de havde sneget sig ud, og hvor en enCirkus Trapez
kelt fak sk var på vej ind på Centeret… det gav mo on – også l la ermusklerne. Ulla, Ida og Camille har også
været på sommerferie, hvor græsset var grønnere. De skal ”hjem” l Erhvervsskolen engang i september.
I maj havde vi besøg af Ak vitetscenter Skjerns Gospelkor, arrangeret af en pårørende - det var en fantas sk oplevelse for os alle. Tak for besøget l dem,
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som kom forbi og ly ede med
sammen med os, samt en stor
TAK for ini a vet.
Vi har af og l besøg af besøgshundene Rasmus og Magnus; i
maj havde vi besøg af Rasmus, og
han ville gerne deltage i vores
faste rsdagsgymnas k. Han besøgte os også i juni, og besøgene
er al d er hyggelige.
I juni har vi ha Wellness-dag,
som blev arrangeret og varetaget
af medarbejdere på Åstedparken;
det blev en e ermiddag med fokus på nydelse, sansning og ro på
nervesystemet.
Vennekredsen inviterede beboerne på bustur l Hoven Gamle Skole, og det var
var der en del, der takkede ja l. En beboer havde endda gået på skolen og kunne bere e, at det lignede sig selv.
En tur ”Fjorden rundt” har det også budt på. Sol på himlen, kaﬀe i kanden og
selerne spændt, så kan sådan en bustur altså noget for fællesskabet.
Juni har også budt på ﬁlm-e ermiddag – med popcorn, chokolade, kaﬀe og
hygge. En af vores dyg ge elever arrangerede e ermiddagen.
Ådum Børnehave kom på besøg i juli, hvor de lavede ak viteter for os.
Alle beboere har samlet fået ldelt en sum penge fra ”S muli-pakken”. Disse
midler har vi bl.a. brugt på et besøg fra Cirkus Trapez i Krokodilleparken. Derudover har vi ha besøg af Moster Di’s Pølsevogn og 1. klasse fra Borris Skole. Vi
får heldigvis besøg af Pølsevognen igen l e eråret.
Endda en pony har vi ha besøg af – midt i formiddagskaﬀen; hvilket gav gevinst for ponyen i form af masser af sukkerknalde. Den frembragte smil og gav
anledning l snak - Myggen, som den hedder, ﬁk besked på, at den meget gerne må e komme igen.

Afgangseleverne fra Borris skole var også forbi centeret og ønske os en god
sommerferie. Festligt udklædte og i højt humør på en skøn solskinsdag.
Vi er så heldige, at vi af og l har besøg af vores frivillige, som bager vaﬂer,
mens de har d l at snakke med beboerne.
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Har du en god idé og/eller har du lyst l at l at bidrage l ak viteter med vores
beboere og at være frivillig på Åstedparken (+14 år), så er man meget velkommen l at kigge forbi eller ringe l os på 9974 2245.
Vores dyg ge frivillige ”blomsterdame” er desværre stoppet hos os. Derfor søger vi en frivillig ”blomsteransvarlig”; opgaven vil være at vande vores indendørs planter (+ krukker udenfor i sommer den) samt sørge for, at der er lidt i
vaserne, når års den er l det.
Såfremt man ønsker at stø e Vennekredsen økonomisk, kan man henvende sig
l kontoret/enhedsleder - et medlemskab koster 50 kr. årligt.
Følg vores hverdag på facebook - Åstedparken

Gospelkor
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Borris – Skjern Å projektet.
Vi har i Borris Rådet, e erhånden i en del år, arbejdet med forskellige projekter i Borris´s bynære Skjern Å område, for at gøre området mere a rak vt og
lgængelig for mange ﬂere. Der har været mange udfordringer i disse projekter – ikke mindst myndighedsmæssigt.
Der er nu ved at være chance for at – om ikke alt, så ser det ud l, at vi for en
stor del kan prøve at virkeliggøre dem. Der er nu arbejdet med at få de forskellige projekter l at hænge sammen i et stort overordnet projekt. Det drejer sig
om 4 delprojekter, som så forsøges kny et sammen af et s system.
Noget af ideoplægget l denne sammenﬂetning kommer fra et projekt i Herning kommune, kaldet ”Å-landet”, målet her er at få sogne / landsbyer langs
Skjern Å l at hænge bedre sammen og få bedre faciliteter og branding af hele
området. Hvis vi lykkes med bare en del af vores projekt, så vil man over d
kunne sammenføje de 2 projekter.
S adgang ,broer og en ”madpakkehy e” i og ved den gamle åslynge ved
kirken, med mulighed for beboere på Åstedparken at kunne komme
tæ ere på Ådalen, samt mulighed for gåture for alle andre i området.
Kommunen´s biolog har givet grønt lys.
Etablering af et ”stryg”i Skjern Å, ved broen – Borriskrogvej. Planen er, at
der etableres et stryg, hvor man vil kunne sidde ved åen og se de store
laks gå op. Der arbejdes med projektet af DVC (Dansk Vildlaks Center)
og Borris Fiskeriforening.
Etablering af en hy e med toilet, ved parkeringspladsen – Borris-Faster
kommuneplantage, som først og fremmest skal bruges af Borris Skole
l udeundervisning, men når skolen ikke bruger den, vil alle andre kunne. Der er grønt lys fra Miljø og Naturstyrelsen, Forsvaret, Kommunen
og Dansk Naturfredningsforening. Det er også planen at lave et s system rundt i det af Forsvarets skov/kratområde, der støder op l parkeringspladsen.
Der arbejdes også fra kommunens side - evt. sammen med Forsvaret / Borris Lejren - på at etablere et nyt udsigtstårn. Udfordringen er forskellige sikkerhedsafstandskrav, det skal først a lares.
Tanken er så, bedst muligt, at arbejde på at få disse forskellige projekter l at
hænge sammen s mæssigt.
Vi er lige nu i gang med ﬁnde en landskabsarkitekt, der kan lave et projektoplæg, som vi kan bruge l at søge midler med.
Der vil blive a oldt borgermøde om projektet, når vi er klar l det, for at få
ﬂest mulige tanker og ideer med.
Jes R. Nissen
Borris Rådet
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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.
Der er som udgangspunkt en ak vitet hver formiddag, som fx gymnas k,
spil, bage kage, hygge, gå- og cykelture, sang, massage og sanses mulaon.
Er der frivillige (+14 år), der har lyst l at bidrage med nogle ak viteter
som eksempelvis samtale/besøg, spille spil, lægge puslespil, gå- og cykelture etc., hører vi gerne fra jer.
Vi giver en kop kaﬀe og en snak l gengæld. 
Ring gerne l Åstedparken på tlf. nr.: 9974 2245 eller kig forbi, så vi kan
Fitness
a ale nærmere.
Hvis man ønsker at være en del af fællesskabet i huset, kan man hente
ak vitetskalenderen på Åstedparken.
September:
01. kl. 19.00 Banko v. Vennekredsen
08. Kl. 10.00 Præsten l kaﬀe
27. kl. 14.30 Gudstjeneste
28. kl. 17.30 Høs est v. Vennekredsen
30. kl. 10.00 Besøg/sang v. Dagplejen + Brunch kl. 10.30

Oktober:
03. kl. 14.00 Tøj & sko v. Vennekredsen
06. kl. 10.00 Præsten l kaﬀe - kl. 19.00 Banko v. Vennekredsen
25. kl. 14.30 Gudstjeneste
28. kl. 10.00 Besøg/sang v. Dagplejen + Brunch kl. 10.30
November:
03. kl. 19.00 Banko v. Vennekredsen
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06. Kl. 10.50 Børnekirke
17. kl. 10.00 Præsten l kaﬀe
23. kl. 11.00 Julefrokost v. Vennekredsen
25. kl. 10.00 Besøg/sang v. Dagplejen + Brunch kl. 10.30
29. kl. 14.30 Gudstjeneste.
Fødselsdagskalender:
Frederik E. Nielsen

4.9.

94 år

Elly Holt

29.9.

89 år

Viggo Udengaard

10.10

94 år

Kathrine Rahbæk

11.11.

97 år

Vi har sagt velkommen l:
Elly Holt
Frederik E. Nielsen
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Gudstjenesteliste
Dato

Borris kirke

Faster kirke

Evangelietekst

11. september
13. søndag e er
trinita s
18. september
14. søndag e er
trinita s

10.30
Børnekirke,
9.00
samkørsel og
kirkekaﬀe
Fælles gudstjeneste i Faster
10.30
Børnekirke og samkørsel
10.30
Høst9.00
gudstjeneste

25. september
15. søndag e er
trinita s

Fælles gudstjeneste i Borris
9.00
Mar n Jensen

Luk 10,38-42

2. oktober
16. søndag e er
trinita s

Fælles gudstjeneste i Faster
10.30
Høstgudstjeneste og
menighedsmøde.
Børnekirke og samkørsel.

Joh 11,19-45

4. september
12. søndag e er
trinita s

Ma 12,31-42

Ma 20,20-28

Joh 5,1-15

9. oktober
17. søndag e er
trinita s

10.30
Ebbe Sunesen

9.00
Ebbe Sunesen

Mark 2,14-22

16. oktober
18. søndag e er
trinita s

9.00
Menighedsmøde

10.30
Børnekirke,
samkørsel og
kirkekaﬀe

Joh 15,1-11

23. oktober
19. søndag e er
trinita s

Fælles gudstjeneste i Faster
9.00
Mar n Jensen
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Gudstjenesteliste
Dato

Borris kirke

Faster kirke

Evangelietekst

30. oktober
20. søndag
e er trinita s

10.30
Dåbsjubilæum

16.30
Pizzagudstjeneste og
dåbsjubilæum

Ma 21,28-44

10.30
Børnekirke

9.00
Kirkekaﬀe

Ma 5,13-16

6. november
Alle Helgens
dag
13. november
22. søndag
e er trinita s
18. november
20. november
Sidste søndag i
kirkeåret
27. november
Første søndag i
advent

Fælles gudstjeneste i Borris
11.00
Mar n Jensen
Fælles gudstjeneste i Borris
17.00
Pizzagudstjeneste
Fælles gudstjeneste i Faster
10.30
Børnekirke og samkørsel
16.00
10.30
JuleBørnekirke
træstænding
Børnekirke
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Ma 11,25-30

Ma 21,1-9
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Livets meglas
I e eråret bliver vi mindet om, at alt visner og forgår, sådan som C.J.
Boye skriver i salmen Dybt hælder året i sin gang. At intet her i verden
har beståen. Det gælder også vore liv. Der kommer en dag, da det sidste
åndedræt er åndet ud
Hvor mange sandskorn der er i vort livs meglas,
det ved vi ikke. Det kan være mange, men det
kan også være få. For os alle gælder det, at en
dag vil det sidste sandskorn udrinde.
Ligesom vi i e eråret kan tale om at gøre haven
klar for vinteren, hvor der skal luges en sidste gang, dækkes af ved sarte
vækster og plænen klippes i ret højde, sådan kan vi også gøre os klar l
den dag, vi ikke længere skal være her.
Familien

Det kan være prak ske ng med begravelse og gravsted, der skal overvejes. Arv og jordisk gods som skal fordeles. Men det kan også være
mennesker man gerne vil se en sidste gang. Forhold der skal forliges.
I e eråret synger vi gerne Grundtvigs salme Nu falmer skoven. Det gør vi
l gudstjeneste, men også gerne l
Og når engang på Herrens bud
begravelse. I den peger Grundtvig på
vort meglas udrinder,
noget vig gt. At når vore liv går mod
en evig sommer hos vor Gud
e erår og vore meglas udrinder, da
i Paradis vi ﬁnder.
er døden ikke det sidste. Grundtvig
peger frem mod det lø e, Gud har givet os—en evig sommer hos Gud. Som Grundtvig skriver e er vinter
kommer vår.
Den evige sommer beskriver Grundtvig med ét ord Paradis. Sådan som
Gud så, at alt var godt i begyndelsen, da han skabte det hele, sådan vil
det a er blive. Væk skal nid og nag være. Væk skal krig og sult være.
Væk skal indkrogethed og selvoptagethed være. Som Grundtvig skriver
væk skal jordens strid og møje være.
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Det kan nogle gange være svært helt at fores lle
sig, hvordan noget så forskelligt fra denne verden
skal være. I nogle af de større byer, kan man støde
på en cafe-kæde, der hedder Paradis. Den sælger
is, men har valgt et navn med ordspil på Paradis.
Findes der noget bedre en varm sommerdag end is.
Måske billedet kan hjælpe en smule l at begribe
Paradis.
Haven skal gøres vinterklar. Vi skal også være klar, når vort sidste sandskorn rinder. De prak ske ng kan vi lade andre om, men den evige sommer skal vi selv forberede os l. Det gør vi ved at sæ e vores tro og håb
l Gud. Ved at stole på Jesus og gribe om ham som vores redningskrans.
Han er gået i døden for os—ja, gået gennem døden. Det er ham, som har
banet vejen l Gud for os. Sæ er vi vores lid l ham, da kan vi trygt gå
ind i vort livs e erår. For da gælder Guds lø e l os—at vi er lovet en
evig sommer hos vor Gud.

De særlige gudstjenester
18. september: Høstgudstjeneste hvor børnene fra Torsdagsklubben bærer årets høst og dukken Brian kommer på besøg
16. oktober: E er gudstjenester er der menighedsmøde. Her vil menighedsrådet fortælle, hvad der sker i kirken og hvordan pengene bliver
brugt.
30. oktober: Vi fejrer årets 5 års dåbsjubilarer
6. november: Allehelgen. Vi mindes dem i vort sogn, vi har mistet i årets
løb. Lys vil være tændt og navne vil blive læst højt.
18. november: E erårets pizzagudstjeneste. Vi mødes i kirken l familiegudstjeneste med e erfølgende pizzaspisning.
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Lov, pris og tak - Ny nadversalme
Da det Danske Missionsselskab
holdt 150-års jubilæum i 1971, havde de bedt K.L. Aastrup digte en ny
salme om mission. Det blev salmen
Lov, pris og tak som har nr. 363 i salmebogen.

Lov, pris og tak, at du lod føre
engang l os din frelses ord,
at end på dansk det er at høre
ved døbefont og nadverbord.
Åh, lad det al d sådan blive,
hold ved din Ånd vort håb i live,
skab selv af os et troens folk!

Salmen er centreret om de kristne
høj der, hvor der igennem det peges på frelsen. Fra 1. søndag i advent
ski er vi nadversalme. Det bliver vers 5 fra Aastrups salme.
Verset udtrykker en pris og taknemlighed over, at Gud har ført os l frelsens ord – ja at vi endog kan møde det på dansk. Et kerneanliggende i
reforma onen var netop det, at gudstjenesten og bibelen skulle være på
modersmålet – så det var forståeligt.
Aastrup peger på, at det sikre sted vi kan
møde frelsens ord er ved dåb og nadver,
vore sakramenter.
Sådan er det, når vi deltager i nadveren.
Der møder vi frelsens ord. Vi får lov at høre at Jesus gav sit liv – legeme og blod –
for at frelse os. Verset slu er med en bøn
om, at håbet må blive holdt i live. Nemlig
håbet om frelse og en dag at have hjemme
hos Gud. Og så bliver vi mindet om, hvad
der både gælder i mission og for os herhjemme. At det ikke er os, men Gud, som skaber troens folk. Det er ikke
os selv, men Gud, der skaber troen i menneskers hjerter. Vi kan ikke andet end at være hans redskaber.
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Høstoﬀer
Årets høstgudstjeneste er søndag den 18. september kl. 10.30. Her samles vi i kirken for at sige tak. Ikke bare for høsten, men for alt hvad Gud
har givet l livets opretholdelse. Mad, tøj, venner og familie. Tradi onen
tro er der denne dag mulighed for at give et høstoﬀer. Et pengebeløb
som tak.
Det foregår ved at vælge
et af nedenstående formål, krydse af og lægge
sedlen i en kuvert sammen med beløb. Under
gudstjenesten vil der være mulighed for at aﬂevere kuverten ved alteret.
Man er også velkommen l at skrive et andet socialt-kirkeligt formål påÅrets liste ser ud som følger:
Folkekirkens nødhjælp
__________

…………………………………….

Borris Soldaterhjem

…………………………………….__________

Kirkens Korshær

…………………………………….__________

Torsdagsklubben

…………………………………….__________

Indre Mission i Danmark

…………………………………….__________

Indre Mission i Borris

…………………………………….__________

Blå Kors

…………………………………….__________

Provs ets ydre missions projekt

…………………………………….__________

Andet

…………………………………. __________

Sum (lægges i kuvert sammen med de e ark)
43

__________

Kirkesiderne

Jespers farvel
Jeg har i mange år i mit undervisningslokale i Kulturskolen ha en lille tegning hængende på min
opslagstavle. Den er klippet ud fra en vi ghedsside i et kulørt ugeblad. Tegningen fores ller et
orgel, men orglet indeholder ikke piber, men derimod hjerte, lunger, tarme osv. Teksten nedenunder lyder: Hvad kalder man en person, som beskæ iger sig med kroppens organer? Svaret er:
En organist!
Tegningen er nu pillet ned og lokalet tømt. E er
30 år med klaverelever i Kulturskolen har jeg bestemt mig for at ski e spor. Derfor drosles der ned for mine ak viteter i Kulturskolen og i stedet skrues der op for orgelspillet. Fra 1. august starter jeg i en
(næsten) fuld dss lling som organist ved Brande og Uhre kirker.
Det betyder sam dig mit farvel l kirkegængerne i Borris og Faster, som jeg har
ha fornøjelsen at spille for de sidste godt og vel tre år.
Jeg har befundet mig godt som organist i Borris og Faster og mit farvel l jobbet er fyldt med vemod, men det vil desværre aldrig blive en s lling som jeg
kan leve af, og det har l der været en ds- og familiemæssig udfordring med
to jobs. Tjener for to herrer kræver sit.
Selvom jeg bevarer en mikroskopisk lknytning l Kulturskolen med et enkelt
sammenspilshold plus en håndfuld fællessangs-arrangementer glæder jeg mig
l i praksis nu kun at have én arbejdsplads.
En lille historie fra mit liv som organist skal I have med på falderebet, så jeg vil
slu e mit skriv med en dejlig oplevelse jeg havde i Borris for en måneds d siden.
En familie ønskede at markere deres mors 100 års fødselsdag med kransenedlægning på gravstedet i Borris. De ville i samme anledning gerne sidde lidt d i
kirken og have en lille mindestund og hvis organisten kunne spille et par styk44

Kirkesiderne

ker, ville det da være så dejligt. Det blev a alt, og gæsterne kom som ventet.
Ind i kirken kom en dame, som jeg nok syntes jeg havde set før, men iøvrigt
ikke lige kunne placere. Det skulle dog vise sig at hendes hukommelse var bedre end min, for hun gik direkte hen l mig og sagde: ”Du har undervist min søn
i Billund Musikskole”. Så faldt det hele på plads i mit lille hoved. Jeg kunne godt
huske ham og sagde: ”Du er Mortens mor”. ”Det er rig gt – og han sidder lige
der ovre på bænken”. Således ﬁk jeg en rig g god snak med Morten, som jeg
ikke havde set i 25 år. Han virkede ligeså s lle, venlig og rar som dengang jeg
kendte ham. Morten er siden blevet kulturmedarbejder ved et bibliotek i Københavnsområdet og spiller med sit band i sin fri d. Sådan kan organistlivet
også være på en ganske almindelig søndag, hvor man endnu engang var stået
lidt dligt op.
Tak for min d i Borris og Faster. Det har været en fornøjelse.

Tak l organist Jesper Rahbek Jespersen
Mange fandt vej l koncerten i Faster Kirke d. 2. juni, hvor Jesper præsenterede sit eksamensprogram. Jesper spiller virkelig dejligt, og med sin baggrund
som konservatorieuddannet pianist kunne han vælge et svært repertoire. Det
var tydeligt, at Jesper ikke er en almindelig landsbyorganist.
Vi har i Faster og Borris Kirker siden ansæ elsen af Jesper i 2019 kunnet følge
hans forvandling fra pianist l organist. Jesper ﬁk snart gang i pedalerne og har
virkelig hængt i med øvningen. Det har været en fornøjelse for os, selv om det
var ’på lånt d’.
Jesper Rahbek afslu ede d. 10. juni sin organisteksamen fra Kirkemusikskolen i
Løgumkloster. Med den i hånden kunne han få ansæ else som organist ved
Brande og Uhre Kirker – og stoppe som klaverlærer ved musikskolen. Jesper
slu ede som vores organist d. 1. august. Vi takker for musikken i tre år og ønsker Jesper god vind med sin organistkarriere.
Borris og Faster MR v. Tove Madsen
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Borris Koret
Opstart torsdag d. 8. september kl. 19 i Borris Kirke

Koret blev dannet i 2018 og har en grundstamme af sangere, der har været med hele
vejen. På billedet ses koret under forberedelser l et vellykket arrangement d. 4. maj
2022. Det var særdeles velbesøgt, og forsamlingen fyldte kirkerummet med tonerne af
mange nye og gamle danske fællessange. Korleder er Lars Reinholt.
Kom glad l koret. Er du glad for at synge? Vi vil gøre det let at være med for dem, der
lærer e er gehør. Fællesskabet er vig gt, og der er naturligvis kaﬀe og kage.
Koret har julekoncert d. 8. december.
Korudvalget: Lilian Ahle, Rikke Smed, Karl Jespersen og Tove Madsen

Tak l kirkesanger Sara Bøndergaard
Det var her i foråret fem år siden, at Sara sprang modigt ind i vores ledige kirkesangers lling, bare 18 år gammel. Det var sam dig med, at Elise Gosvig kom l
som kirketjenervikar, og det var et dejlig friskt pust l Borris Kirke. Vi har glædet os over Saras smukke stemme og gode humør. Hun har nu fået fri dsjob
med rela on l studiet i erhvervsjura.
Der har været pauser l at rejse, og mor Me e må e i sving som vikar. Vi har
nu ansat Me e Bøndergaard som kirkesanger ved Borris Kirke.
Borris MR v. Tove Madsen
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FAMILIEN HØJ RYKKER UD
Fødselsdage kan
ramme, så lige netop den dag fører
noget mere med sig.
Hvem kender ikke
nogen, der har fødselsdag 24.12. eller
31.12., eller landmandsbørn, der er
født i høstens d.
Ella Høj har fødselsdag i uge 31, og da
Bork Havnefest startede op i 1979, var
Ellas mor en af ini a vtagerne. Hvad
var mere naturligt
end at fejre barnets
fødselsdag l havnefesten – prak sk og al d med mange gæster 😊 dengang var Bork
Havnefest = det irske telt med folkemusik. I dag har Bork Fes val, eller i lokalområdet
bare kaldet Bork, en helt anden dimension med op l 50 koncerter.
Barndoms d og ungdoms d – så ﬂy ede Ella fra området, og der kom mand og børn
l. Da Ella boede i Bølling, var hun en del af amatørteater og frilu sfores llinger i området, også i Borris.
Ella ﬁk arbejde på Åstedparkens Ældrecenter og har arbejdet der i mange år, men er
stadig lkny et som frivillig.
Gennem arbejdet kom hun i kontakt med mange i lokalområdet, blandt andet Anker
Jørgensen, der engang var en del af bestyrelsen i Dalager Marked.
Som dengang også i dag – der skal mange frivillige l, så hun blev spurgt, om hun ikke
kunne hjælpe ved at sælge pølser. Dengang, altså for 25 år siden, var pølseteltet en
pavillon og en almindelig grill, og der skulle bare være et par stykker l at passe biksen.
Ella kan huske, at en pavillon et år blev taget af blæsten og ﬂøj. Senere blev der udvidet
med en campingvogn og fortelt, venligst udlånt af lokale. I pølseteltet blev sor mentet
udvidet med pandekager, så mere og mere blev koblet på, ja og e erspørgslen blev
selvsagt større, da markedet udviklede sig.
I dag kender alle det store pølsetelt med ekspedi on i den ene ende, og hvor den store
jerngrill er i sving hele den for at følge med. Indenfor er der meget travlt, og man kan
høre bes llinger ﬂyve gennem lu en. Pommes frites, markedspølser og drikkevarer –
opgaver er delt ud l store og små. Og biksen er åben fredag e ermiddag/a en, hele
lørdagen og søndag.
Gennem ﬂere år har pølseteltet også været et familiearrangement. Ella var som sin mor
alligevel afsted hele weekenden, så hendes mand, Søren, tog børnene med, og e er48

hånden blev alle
inddraget i teamet.
Desværre havde Ella
den store sorg at
miste sin mand i
2021, men sammen
med børnene har
Ella ha familieråd,
og alle var enige
om, at den weekend fortsat skal være en fast tradi on.
Hele familien, der
nu tæller 4 børn, 3
svigerbørn og 12
børnebørn i alderen
0 – 21 år, drager l
Borris i Dalager-weekenden og giver et nap med. Lørdag satser de på at være der alle
mand, men ellers er vagterne fordelt af mor Ella, og for alle de andre hjælpere, og der
er brug for ca. 50 personer. Opgaverne fordeles, og de mellemste af børnebørnene
vender brød i brødristeren, medens resten af ﬂokken koger pommes frites, pu er i
bakker m.m. og langer over disken,. Det er lange vagter, men alle synes, at det er sjovt,
og så møder man mange mennesker.
En sidegevinst for Dalager Marked har Ella også leveret. Da den dligere lagkagemester
må e melde fra på grund af sygdom, trådte Ellas svigersøn l – han er uddannet bager
og stod for de 20 lagkager i år.
Og Dalager Marked er ikke nok for den ak ve og tæ e familie.
For 20 år siden blev Bork igen en del af Ellas liv, så i uge 31 gælder det Bork Fes val,
hvor Ella sidder i sin billetluge hele onsdagen og sælger bille er l koncerter, pladsen
og camping. Der sidder al d 4 på vagt, og det er fra kl. 8 morgen l kl. 1 om na en.
Hun har også ﬂere knap så lange vagter, og med i bille eamet er både børn og svigerbørn. Under fes valen bor Ella og børnene i sommerhus, og de største af børnebørnene bor på fes valpladsen.
Nogle he ige og travle dage både i Borris og Bork, så når sidste vagt er overstået, er
det godt at sidde med benene opad, enten i huset på Storegade i Borris eller i sommerhuset i Bork, ja hvis hun ikke lige skal afsted med nogle gode veninder, på togrejse l
København eller l onsdagsmarked i Tarm og sidste weekend i august Ho Fåremarked.
Ella er al d på farten og nyder at kunne give en hånd i frivillighedens ånd. Som hun
siger: ”Man får så meget igen”
Lili Kristensen
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Borris Krocketklub
I løbet af sommeren har der været stor ak vitet i klubben.
Medlemmerne har været ﬂi ge l at møde op. Godt gået.
Der er afviklet turnering i klubben. M1 og A2 spillere
ﬁk begge en tredjeplads. Vi har spillet mod 5 andre
klubber, fra Thyborøn i nord l Give i sydøst. Det var
spændende, vi mødte mange dejlige krocketspillere og
havde det sjovt.
Den 7. juli havde vi stævne i Borris med 60 deltagere
fra 16 klubber.
Sidst i juli var der stævne i Vemb over 3 dage, som
forløb uden problemer, trods ”lidt” regn. En Førsteplads og en andenplads kom l Borris i par spil.
Borris Krocketklub
tlf. 22 44 07 46
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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 Kathrine Bjerregaard Hansen,
da er af Tina og Hans Jørn Bjerregaard Hansen

særdeleshed også med en stor mængde bagning, og jeg troede derfor også i
mange år, at jeg skulle uddannes som
konditor.
E er 9. klasses afslutning var det blevet min tur l at komme på e erskole
som så mange andre. Jeg kom derfor i
10. klasse på Vedersø Idrætse erskole. Det var ikke ”det bedste år i
mit liv,” som så mange andre beskriver
det, men jeg ser det dog mere som en
oplevelse, jeg er glad for, at jeg fuldførte og holdt fast i året ud.
E er e erskole startede jeg på HHX i
Skjern. Det var meget naturligt for mig,
at det var her, jeg skulle tage min gymnasiale uddannelse, da fagene på HHX
10 år er allerede gået, siden jeg forlod var dem, som absolut ltalte mig mest,
Borris Skole, som jo var hér, jeg havde og som jeg kunne se mest værdi i e er
brugt en stor del af min barndom på at gymnasiet også. På gymnasiet havde
være. Derfor husker jeg også afskeden jeg tre rig g gode og lærerige år - og
ligeledes også tre år, som gjorde mig
som vemodig, og jeg husker også, at
klogere på, at min interesse for madjeg syntes, tanken om at skulle rykke
mod Kirkeskolen i Skjern var overvæl- lavning og konditori måske mere var
en hobby end noget, jeg skulle gøre
dende.
karriere indenfor. I løbet af min gymnasie d gik spekula onerne naturligvis
Dog gik jeg på Kirkeskolen i tre gode
år, hvor fri den sideløbende bestod af også i, hvad jeg skulle give mig i kast
gymnas k - både som træner i Borris, med e er den endte skole d.
men også på de større egnshold som
Jeg blev ret hur g fast beslu et på, at
Juniorholdet. Derudover gik fri den i
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hånd - det skulle dog hur gt vise sig, at
vi klingede fra dag ét, og det var guld
værd. Vi fejrede jul og nytår sammen,
men alt i alt nåede vi kun at have 1
måned dernede, og så blev der endnu
en gang sat en stopper for mine rejseplaner, da skisæsonen blev aﬂyst. Det
var en meget skuﬀende følelse at rulle
ind på Herning Sta on inden sæsonen
overhovedet kom i gang.
Jeg har hele mit liv været helt forelsket
i Østrigs natur og folkefærd, og det var
Jobbet i Børnehuset varede lidt længere end først antaget, da Corona sa e derfor et alt for kort visit for mig, når
en brat stopper for mine mange planer nu jeg havde håbet på 5 måneder.
om en rejse rundt i Asien. Jeg var dog
E er hjemkomsten fra Østrig skulle jeg
meget opsat på, at jeg skulle opleve
a er ﬁnde på nye planer. Nu havde jeg
noget udenfor Danmarks grænser i
indset, at en rejse ikke kunne blive en
mine sabbatår, så derfor lagde jeg
realitet, så derfor rykkede jeg teltpæleskuﬀelsen over en glippet Asien-tur
bag mig og ﬁk mig et job som tjener på ne op fra Borris og rykkede dem mod
Ceresbyen i Aarhus.
et skihotel i Østrig.
Her ﬁk jeg både job i Føtex og som poHer var det planen, at jeg skulle være der, så dagene blev fyldt godt ud med
arbejde. Sam dig med det valgte jeg at
hele skisæsonen, og jeg tog af sted
søge ind på Bygnings-konstruktør
midt i december fyldt op af forventuddannelsen. Her var jeg så heldig at
ningens glæde. Jeg skulle bo med en
komme ind og skal nu i gang med mit
værtsfamilie, jeg ikke kendte på for3. semester.
jeg havde brug for to sabbatår for at
kunne nå alt dét, jeg gerne ville opleve.
Det første år var jeg så heldig at få et
fuld dsjob som pædagogmedhjælper i
Børnehuset i Borris. De e var en utrolig givende og lærerig d. Det var et
job, hvor man al d glædede sig l at
møde på arbejde, fordi man vidste, at
man ville blive mødt af en stor ﬂok glade rollinger!

Valget af uddannelse
var lidt længe undervejs, og jeg var da også
spændt på, om det ville
være en for ”håndværksmæssig” uddannelse for mig. Det har
dog vist sig, at det falder lige i min interesse
- blandingen af det in57

geniørmæssige, tekniske, arkitektoniske og ledelsesdelen er en rig g
fed kombina on for mig, som jeg synes
er vildt interessant at kunne gøre karriere indenfor. Jeg var ydermere så heldig at få lbudt et studiejob i et køkkenﬁrma heroppe, så hverdagen ﬂyver
derud af, hvilket jo for det meste er et
godt tegn! Jeg ser derfor meget frem
l de kommende år i Århus!

der det. På den måde har vi al d lidt af
Borris med os heroppe i ”storbyen”. 😊
Jeg ser lbage på de sidste 10 år af mit
liv med en stor por on glæde og taknemmelighed - og nu glæder jeg mig
bare l at se, hvad de næste 10 år bringer.
Med bedste hilsner
Kathrine Bjerregaard Hansen

Det gør jeg dog især også, fordi jeg har
været så heldig at have glæde af hele
tre veninder fra Borris her i Århus. Vi
har rig g stor glæde af hinanden og
ses o e, når hverdagens travlhed lla-

Update byrådet august 2022
Den største udfordring ved en 2+1-vej
er, at alle private udkørsler og mindre
veje lukkes for adgang l vejen. På
strækningen fra Herning l Ringkøbing
er der mellem 2-300 adgange, VejdiVejdirektoratet oﬀentliggjorde sin
VVM-rapport for den nye 2+1-vej lige rektoratet vil lukke a ængig at linjeføringer.
før sommerferien og sa e sam dig
rapporten i høring hen over sommer- Kommunens opgave i de e projekt er
ferien. (En meget klassisk ng statslige at afgive et høringssvar inden den 24.
myndigheder gør; de får ryddet skrive- august, hvor vi skal have beskrevet de
ændringer, som vi ønsker l projektet.
bordene inden sommerferien, så er
der arbejde igen, når de er lbage) Det Jeg har brugt meget d sammen med
borgmesteren på at besøge og tale
giver så os andre “lov” l at arbejde i
med naboer l vejen, som hver får desommerferien, da et så omfangsrigt
res udfordringer med en ny vej. Mange
projekt, som berører mange, giver
af disse henvendelser kommer fra
mange bekymrede naboer l vejen.
I denne udgave af min update vil jeg
fortælle lidt om 2+1-vejen og udbygningen af sol- og vindenergi på land.
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det ikke, da det er fredet, og Forsvaret
skal opruste) Inden 1. oktober skal
hver kommune indsende en oversigt
over de områder, hvor vi arbejder med
større sol- og vindanlæg. RingkøbingSkjern Kommune er jo den kommune,
der har gået forrest i udbygningen af
VE-anlæg (VE=vedvarende energi), og
vi synes dermed, at andre kommuner
også skal bidrage mere, inden vi behøver at gøre mere, end vi allerede gør.
Men med denne statslige udpegning
kan der blive vendt op og ned på
de e. Da vi er en stor og tyndt befolket kommune, vil der med stor sandsynlighed blive kikket på RKSK l et af
disse områder. Jeg håber meget på, at
vi kan overbevise poli kerne på Chris ansborg om, at vi har gjort en stor
indsats, og stadig vil gøre det, men vi
vil bare stadig gerne selv bestemme!
Men vi skal vænne os l meget mere
sol- og vindenergi i vores landskab, og
alle vindmøller ikke kan stå på havet for der skal der også stå RIGTIGT meKrigen i Ukraine sæ er sine spor man- get. 1000 gigawa har EU-landene
bestemt - Vestas har en samlet proge steder, og regeringen har sagt, at
udbygningen af sol- og vindenergi på duk on af nye møller i hele verden på
14 gigawa pr år, blot for at perspek land skal ﬁredobles inden 2030, og
arbejder derfor med at udpege 10-15 vere tallene lidt.
store energiparker på hver 3-4.000
De e blev ordene for denne gang
ha!! Det er altså et areal på størrelse
med Borris Skydeterræn. Det er helt
Med venlig hilsen
vildt, og jeg kan slet ikke forstå, hvor
man kan ﬁnde så store sammenhænOle Nyholm Knudsen
gende arealer, uden at det kommer l
Byrådsmedlem for Venstre i Ringkøat få virkelig store konsekvenser for de
bing - Skjern Kommune
kommuners lokalsamfund, hvor disse
Formand for teknik- og miljøudvalget
skal placeres. (Kunne skydeterrænet
40870553
ikke bruges spørger mange? - jeg tror
strækningen fra Videbæk l Røgind
Kro, hvor der bliver rig gt langt mellem a ørslerne og ikke mulighed for
at krydse vejen overhovedet. De e
giver store udfordringer for skolebørn,
små lokalsamfund og landbrug, da de
kan se frem l lange omveje på grusveje.
Vejdirektoratet har også et problem,
da projektet koster op l 1,3 mia, og
der er kun afsat 0,89 mia. De e gør, at
vi ikke ved, om hele projektet bliver l
noget, og vi derfor skaber unødig bekymring ved naboerne på dele af
stækningen.
Min holdning l projektet er, at vi skal
have den fulde udbygning fra Herning
l og med Videbæk, og igen udbygning
fra Røgind Kro l Ringkøbing, da det er
strækningerne med mest traﬁk. Det er
et vig gt projekt for kommunen; når
Staten endelig har afsat så mange penge l infrastruktur, så skal vi også have
dem brugt bedst muligt.
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Skjern Havekreds
(Astrup-Borris-Bølling-Dejbjerg-Faster-Stauning-Skjern)
Program e erår:
Lørdag den 24. september kl. 10.00 – 13.00
Plantemarked i Tambours Have, Bredmosevej 21, 6900 Varde, ved Karlsgårde
sø.
Et fælles arrangement i Haveselskabet Vestjyllands Afdeling.
Mandag den 7. november kl. 19.00
Juledemonstra on på DHE, Skolebyen 11, 6900 Skjern
v/Helle Gregersen Willum, Gjellerup.
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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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Program for Indre Mission
(Hvor intet andet er anført, er arrangementerne i Borris Missionshus)

September:
07. kl. 19.00

Temaa en v/ Hospitalspræst Svend Erik Pedersen

Oktober:
12. kl. 19.00

Fælles bibelkreds oplæg ved Simon Møller Olesen

Uge 44

Halmøder i Skjern

November:
09. kl.19.00

Fællesmøde med Astrup v/Henrik Vejlgaard Kristensen
Første møde i december er onsdag den 7/12, hvor vi
synger julen ind

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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Krutsjovs besøg i Danmark
kammerat ind ad en sidedør l den
bygning, vi arbejdede i, for at komme
uden om trængslen udenfor. Bygningen lå parallelt med gaden udenfor og
var mennesketom bortset fra en lille
gruppe, der kom fra gavlen nærmest
udgangen. Vi skyndte os, og først da vi
var helt nær, på cirka to meters afstand, så vi l vores store overraskelse, at gruppen bestod af Nikita
Krutsjov og hans kone Nina med følge.
Jeg tror, vi blev lige overraskede, og vi
Nikita Krutsjov 1894 – 1971
holdt os naturligvis lbage og lod
Den 16. juni 1964 kom den sovje ske gruppen passere. Der var jo sikkert
generalsekretær Nikita Krutsjov og fru nok sikkerhedsfolk med i gruppen,
Nina samt to af deres døtre l Køben- som skulle passe på folkene, men de
havn. Foruden at tale med statsmini- greb ikke ind, og vi havde jo heller
ster Jens O o Krag skulle fru Nina dø- ikke knive eller andet farligt på os.
be et ﬁske fryseskib l russerne, som Havde jeg ha en kniv, kunne jeg have
blev bygget på Burmeister & Wain
skibsvær et i København.
Russerne ville oprindeligt købe tankskibe i Danmark, men det forhindrede
vores medlemskab af NATO. Regeringen lbød så, at vi kunne levere fryseskibe l brug for ﬁskeri i stedet, og
russerne accepterede de e.
Begivenheden skulle ﬁnde sted lige
e er arbejds d, og vi kunne lige nå at
smide arbejdsuniformen, som var en
rødbrun kedeldragt, og tage vores
normale tøj på. Da gaderne på vær et
var fulde af folk, der ville overvære
begivenheden, gik jeg og en arbejds66

Skibet blev døbt ”EVENTYRDIGTER ANDERSEN” af Nina Krutsjov

ændret verdenshistorien, hvis jeg hav- Så jeg og, tror jeg, mange andre sad og
krympede tæerne.
de villet det.
Da vi kom udenfor, vidste vi jo, at
Krutsjov var lidt foran os, så jeg tog mit
kassefotograﬁapparat og holdt det op i
lu en og lod det pege i retning af
Krutsjov. Da jeg senere ﬁk billedet
fremkaldt, viste det Krutsjovs højre
arm med en stråhat, som han vinkede
l mængden med.

Der var også en gruppe kosakker, der
dansede for os. De var meget adræ e;
de sad på hug og spjæ ede med benene l deres musik.

Krutsjov var meget interesseret i landbrug og ville gerne ud at se på danske
landbrug. Man havde arrangeret, at
han skulle besøge Dalum Landbrugsskole og forhenværende statsminister
Erik Eriksens gård. Da Krutsjov havde
beset Erik Eriksens gård og en anden
gård, hvor alt jo var i den ﬁneste orden, sagde Krutsjov l forhenværende
landbrugsminister Karl Sky e, som
ledsagede ham på turen: ”Nu vil jeg
vælge den næste gård, vi skal se!” Karl
Sky e tænkte, at det kunne der nok
ikke ske noget ved og lod ham gøre
det. Krutsjov pegede så på en gård
langs vejen og sagde: ”Den vil jeg gerDen lille mand med stråha en l højre for
ne se!” De kørte så derind, og Karl
talerstolen er Krutsjov
Sky e informerede landmanden om
formålet, og han havde intet imod det
Krutsjov var også inde i vores kan ne i
uventede besøg. Men i modsætning l,
frokostpausen for at sige nogle ord.
hvad Krutsjov nok havde forventet, var
Vores fælles llidsmand, der skulle byalt her også i den skønneste orden.
de ham velkommen, var et nervevrag
og kunne knapt få noget sagt for bare
rørelse. Hans tale var en katastrofe,
I den store hal på næste side blev der
han underholdt Krutsjov med, hvor
lavet sek oner l skibene. Med den
svært vi i Danmark havde ha det unstore portalkran, som ses på billedet,
der krigen og alle, der vidste noget om
kunne man transportere og vende sekkrigen, vidste jo også, at Danmark var
onerne, så alle svejsninger kunne fodet af alle lande, der var med i krigen,
regå på gulvet, en stor dsbesparende
som havde ha det bedst, og at det
fordel. Når en sek on var færdig, blev
var gået meget mere ud over russerne.
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den lagt på lager udendørs, l der blev
brug for den.
Det er denne store hal, der blev klargjort l at a olde Melodi Grand Prix i
for nogle år siden.

Den første vinter, jeg var der, var det
mit job at gå ude på det udendørs lager og, med hjælp af en kran, ﬂy e
sek onerne hen, hvor der var brug for
dem. Det var en kold vinter (1961-62),
og jeg var varmt klædt på med to par
lange underbukser og to strikketrøjer
osv. Jeg havde en s ge, da sek onerne
jo var så høje, at jeg må e klatre op
på dem og sæ e sjækler på for at fastgøre wirerne l at lø e dem med, men
først må e jeg børste sneen væk med
mine vanter.

Jeg boede dengang i Rødovre, og når
jeg skulle på arbejde, tog jeg S-toget

fra Hvidovre sta on l Østerport Sta on. Herfra gik jeg l Toldboden og tog
over l vær et på Refshaleøen med
en båd, der hver morgen før arbejdsds begyndelse og hver a en e er
arbejds d gik i pendulfart med vær sarbejdere. Der, hvor vi stod på båden,
var lige ved siden af Kongetrappen,
hvor medlemmer af kongefamilien
sejlede ud l Kongeskibet
”Dannebrog,” der lå forankret midt
imellem Toldboden og Refshaleøen,
når skibet ikke var ude på togt. Vi sejlede forbi i ca. 30 meters afstand fra
skibet.

Når der var for meget is i havnen, l at
båden kunne sejle over l Refshaleøen, og når jeg gerne ville hur gt hjem
fra arbejde, tog jeg bilen og kørte
udenom bymidten for at undgå traﬁklysene og trængslen, og selvom det
var næsten dobbelt så langt, var det
alligevel hur gere.

Den 18. september 1965 om morgenen kørte jeg over Sjællandsbroen på
vej l arbejde og så l min store overraskelse, at der i vejsiden ude midt på
broen stod en poli betjent med maskinpistol og hjelm. Da jeg kom ind i
omklædningsrummet på B&W, fortalte jeg om min oplevelse og undrede
mig over, hvad det kunne skyldes. En
af de lstedeværende sagde så: ”Der
er blevet skudt 4 poli betjente!” Jeg
sagde: ”Den er god med dig!” og troe-
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Han kom også ud på vær et, og vi ﬁk
at vide, at han ville blive kørt rundt på
vær et i sidste halvdel af vores frokostpause. Da vi havde spist, var vi to,
der skyndte os ind på vær et igen og
sa e os udenfor huset, vi arbejdede i,
og ventede på ham. Iført en russisk
militæruniform sad han på en stol, der
stod på en vogn uden side æle, der
blev trukket af en traktor, og kiggede
bagud. Vi var vel en 6-7 meter fra
ham. Han smilede l os, og vi smilede
l ham. Nu bage er forstår jeg ikke,
hvorfor vi ikke vinkede l ham, men
jeg tror, at vi var så benovede over at
se ham, at vi glemte det.

Nina Krutsjov med sine og mandens to døtre.

de naturligvis ikke på det. Det var jo
desværre sandt, og Palle Sørensen,
som morderen hed, ﬁk livsvarigt
fængsel for det. Han afsonede 33 år
for det og døde som 90årig i 2018.

Ove Enevoldsen

I 1962 var Jurij Gagarin, den første
mand i rummet, på besøg i Danmark.
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Stemningsbilleder
fra Sankt Hans
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