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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. 

 

Astrid Just Klynge tlf.  2422 5503 Knud Erik Rasmussen tlf.  3029 6436 
ajklynge@fiberpost.dk   kegu05@gmail.com 
 
Kirsten Nørrelykke tlf.  4085 6023 Lili Kristensen    tlf.  2785 6497 
Jensby@fibermail.dk    lilitkristensen@gmail.com 
 
Anne Marie Kristensen  tlf.2174 6400  
am-ke@privat.dk 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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 

Stof l næste blad afleveres senest 1. februar 2023 

Sognebladet har nu 
fået sit eget  Mobi-
lePay nummer: 
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SOGNEBLADETS OVERLEVELSE 
var den dystre overskri  i sognebladets juni udgave 2022. 
Eneste posi ve afsnit var, at vore annoncører bakkede bladet op næsten 100%, 
så målet om sikring af bladet et år mere var næsten nået.  
Opfordringen l, at læserne også kunne bidrage blev velvilligt modtaget af en 
pæn lille flok, og dermed var bladets overlevelse sikret lidt længere.  
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 ons-
prisen kan kun s ge.  
…. men ”Den rige onkel fra Amerika” dukkede op med en pose penge. Borris 
Sogneblad er blevet beriget med en pæn del af det flo e overskud i år fra Dala-
ger Marked. Tusind tak skal der lyde fra bladudvalget. Så behøver vi ikke bruge 
krudt på økonomi, men koncentrere os om at få udgivet Borris Sogneblad 4 
gange årligt.  
Derfor skal det ikke a olde vore læsere fra at yde et bidrag – se side 3 – kon-
tonr. eller mobilepay. 
 

INDLÆG TIL BORRIS SOGNEBLAD 
Med skelen l den økonomiske situa on og respekt for stø e fra såvel annon-
cører, bidragsydere og brugere af bladet er vi også nødt l at forsøge at holde 
antallet af sider i bladet nede på et acceptabelt niveau.  
Derfor forbeholder vi os ret l at fravælge/udskyde indleverede indlæg, som 
ikke har direkte forbindelse med Borris Sogn, eller som ikke har reference l et 
bredere udsnit af læsere eller ikke er lokalt stof.  
Ligeledes forbeholder vi os ret l at afvise indlæg, der kan opfa es som væren-
de af anstødelig karakter.  
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INITIATIVPRISEN 2022 
 

I sognebladets septembernummer 2021 blev planerne om en padeltennisbane i 
Borris ridset op.  

Med Steffan Daasbjerg i spidsen blev der lavet anlægsbudget, dsplan og dri s-
budget, og det blev forelagt Kultur- og Fri dsudvalget, som bevilgede 175.000 
kr. fra anlægspuljen. 

Da alt det formelle var på plads, kunne man gå i gang med projektet. Igen gik 
Steffan forrest, men også en hel hær af frivillige stø ede op og hjalp med etab-
lering af anlægget, der er placeret bag hallen, så der er en samhørighed med de 
øvrige idrætsfaciliteter.  

Padel er populært, da spillet henvender sig l en stor målgruppe, og man er 
ikke bundet af at møde op på bestemte dspunkter. Et hold på 4, et par klik ind 

på padelbanens booking-
system – voilà – et par 

mers dejlig mo on i det 
fri kan starte. 

Steffan fik overrakt ini -
a vprisen l høs esten i 
september måned, og 
han får prisen for sit 
ihærdige arbejde for at 
få opført en padelbane i 
Borris.  Et skulderklap og 
anerkendelse af den sto-
re frivillige arbejdsind-
sats, han leverer i byen. 

Prisen uddeles af Borris 
Sogneforening og Borris 
Rådet 
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Åbent hus ved Borris Spejder. 

Lørdag den 15. oktober fik vi endelig a oldt 
et åbent hus arrangement ved spejderne. 

Nu var det forsøgt i 2 år at finde et hul i 
Corona smi en, hvor det var muligt at 
invitere gæster – dog uden held – ind l 
nu. 
 

Og det var dejligt at vise vores spejder-
grund – og især de 2 nye shelters frem. 2 
store shelters der er købt med stø e fra bl.a. Velux Fonden, Norlys, Stø eforeningen, 
Ibrugigen og Sten-Design.dk. Og sat op med hjælp fra forældre og nabo – tusind tak skal 
I have 😊 
 

I dagens anledning havde vi skaffet et lille udvalg af frilu sudstyr fra Spejder Sport, som 
blev solgt l favorable priser – og nogle så muligheden for at få startet på julegaveind-
købene 😉 
 

Tombolaen havde en masse flo e gevinster. 4 bille er l Lalandia, flo e gavekurve fra 
Brugsen i Borris, pengegaver fra Ibrugigen, vin, hårprodukter, ost og meget meget me-
re. Det hele var udsolgt på godt en halv me – tak l alle sponsorer for de meget fine 

gaver. 
 

Og da tombolaen var udsolgt, rykkede ungerne ud l bålet for at 
lave pandekager. For en rig g spejder lugter af 
bål 😊 Og selv et brækket ben a older ikke en 
spejder fra at være med 😉 
 

På vegne af Borris spejderne 
Lene Damkjær 
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Den 19. august var vi på kanotur, 80 
børn + hjælpere hyggede sig i Kajs 
forældres have ned l Dalgaskanalen, 
og i det mest fantas ske vejr. 
Der blev badet, plasket, sejlet, spillet, 
solbadet, drukket kaffe og spist kage. 
Dejlig e ermiddag med masser af 
solskin og højt humør…  
Den 13. september var vi på cykeltur 

l Debelmose Isheste, og tradi onen 
tro blæste det pænt meget… 
Men i 4H har vi de sejeste børn - de 
cyklede det bedste de kunne, og alle 
mand nåede godt frem. 
Hos Søren og Wiebke blev der klappet 
og nusset med både hest, kat og 
hund. Søren viste, hvordan man om-
gås heste og rider på dem… Søren og 
Wiebke bød på so ice, og det faldt i 
rig g god jord. Isen blev nydt udenfor 
i solen, inden turen igen gik mod hal-
len. Heldigvis var cykelturen hjem i 
medvind…😊 
Den 28. oktober blev det d for vores 
afslutning og generalforsamling. 
172 børn og voksne havde lmeldt sig 

l en hyggelig a en i Bork Legeland. 
Vi startede med at spise, og dere er 
legede børnene, imens de voksne 

holdt generalforsamling.  
Bestyrelsen ser i dag således ud: Kaja 
Madsen, Kaj Bøndergaard, Rikke Mo-
esgaard, Rene Madsen, Marie Louise 
Buskbjerg og Hanne van Vliet. 
Stor TAK l Margit Nyrup for din d 
og store indsats i bestyrelsen. 
E er generalforsamlingen blev der 
uddelt diplomer og kage. 
2022 blev året hvor vi slog alle rekor-
der. 
83 medlemmer - det synes vi er helt 
fantas sk. 
Vi vil fra bestyrelsen sige 1000 TAK l 
alle de forældre, ”gamle ” 4H børn og 
bedsteforældre m.m., der har hjulpet 
os i løbet af året. 
Med 83 medlemmer er det virkelig 
fantas sk at mærke den opbakning, vi 
får fra jer alle. I s ller op, hver gang vi 
har brug for hjælp.  
I ved ikke, hvor meget det betyder for 
en bestyrelse, men det er guld værd i 
vores planlægning…. 1000 1000 1000 
TAK 
TAK for lån af de skønneste, sødeste 
og gladeste børn. Vi glæder os l en 
ny sæson i 2023. 

4H 
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Borris Krocketklub 
 Sommeren og e eråret er 
ved at være gået i 2022. 
Krocketklubben har været l 
mange stævner og turnerin-
ger. 
I august var der kvalifika on 

l parstævne i Lyne, hvor et 
par kom med, det udløste 2 
flasker vin, og pokal (står i 
klubhuset). 
DM blev holdt i Vorbasse den 
10. september, det blev l en 
3. plads. 
Vi var i Lyne i oktober med 80 
deltagere den 19. og 60 delta-
gere den 20. i super skønt 
vejr. 
5 deltagere fra Borris kom 
hjem med en 1. plads. 
Den 27. oktober var vi i Bor-
bjerg, der kom endnu en fla-
ske vin hjem. 
Sidste stævne er i Tim, jule-

                mix den 29. december. 
 Vi spiller stadig hele vinteren! Se der i annoncen!  

Stor tak l Dalager Marked for stø e l Krocketklubben! 
Mvh. Borris Krocketklub 

Parstævne i Vorbasse Stævne i Borbjerg 

Sommerfest 
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Hold nu op, hvor er der sket meget på de 
sidste 10 år af mit liv. Disse år har både 
budt på magiske oplevelser og mindre 
gode perioder, men de har alle været 
med l at gøre mig l den, jeg er i dag.  

 
E er 6. klasse på Borris skole drog jeg 
som så mange andre l Kirkeskolen for 7. 
og 8. klasse. I disse år lbragte jeg det 
meste af min fri d i en håndboldhal, og 
jeg elskede det. Jeg var en lille, men 
”udimodfarende” målmand. E erskole-
valget blev derfor taget ud fra min glæde 

l sporten. Jeg var så heldig at få fingrene 
i en plads på elitesportse erskolen ISI. 
Denne d bød på træning, træning og 
a er træning. Vi var dyg ge, hold op hvor 
var vi dyg ge, men med den s gende 
træningsmængde og de høje mål fra både 
trænere og holdkammerater dalede glæ-

den støt. Jeg fungerede ikke godt under 
de forudsætninger med de gode spillere, 
som fik den ønskede opmærksomhed, 
imens de mindre gode blev glemt. Jeg var 
ikke selv ramt af at blive glemt, men kun-
ne se det ske for andre. Heldigvis fik jeg 
verdens bedste veninde ud af e erskole-
opholdet. Anne Meldgaard og jeg ses 
stadig den dag i dag. Vi har både rejst l 
Vietnam, Singapore og Maldiverne sam-
men. Så jeg ville ikke have været noget af 
det foruden.  
E er e erskolen brugte jeg 3 skønne år 
på HHX, hvor jeg rig g fik smag for mar-
kedsføring og business. Her havde jeg de 
mest fantas ske undervisere og klasse-
kammerater. Det er en d jeg tænker 

lbage på med et smil.  
Mit sabbatår bestod af arbejde på Skjern 
Å Skolen og rejse med Anne. Skjern Å 
Skolen er en specialskole, hvor jeg virkelig 
kom på prøve, men som var en sund dan-
nelse for mig. Her opstod min glæde ved 
at gøre en forskel for især børn, der ikke 
har det så nemt. Jeg har en klar overbe-
visning om, at der skal være plads l alle, 
og at det er sjovt, når alle kan være med 
(mere om det senere). En gang imellem, 
hvis jeg har d, nyder jeg stadig at kom-
me ned og hjælpe med et par vagter eller 
to på skolen eller i børnehaven.  
Jeg havde måske regnet med et sabbatår 
mere, men skæbnen skulle vise sig en 
anden. Jeg søgte for ”sjovt” ind på Me-
dievidenskab på Aarhus Universitet i den 
tro, mit snit ikke var nok. Der kunne jeg 
godt tro om igen, men jeg var overhove-
det ikke klar l at fly e l Århus. Jeg hav-

10 år e er 
af Line Bech 

da er af Inger Bech Sørensen og Palle Sørensen. 
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de intet sted at bo, så Facebook var min 
hur ge redning. Jeg fly ede l Århus og 
startede studielivet. Sikke en fantas sk by 
med skønne mennesker! Studiet var bare 
desværre ikke det helt rig ge l mig, der-
for droppede jeg ud e er 1 år og startede 
på Mul mediedesign. Denne uddannelse 
er mere krea v og visuel, hvor Medievi-
denskab mest handlede om forelæsning 
og at læse tykke, kedelige bøger. De før-
ste 1,5 år af uddannelsen viste sig at byde 
på lidt andet end skolegang for mig, min 
mor blev nemlig konstateret syg med en 
aggressiv form for brystkræ . Puha en 

mavepuster for 
vores ellers glade 
lille familie. Hun 
var meget syg og 
jeg var meget 
med på sygehu-
set, når jeg kun-
ne, men det var 
også vig g for 
min mor, at jeg 
også havde et 
godt liv oppe i 

Århus uden alt for meget sygdom. Vi 
fandt en god balance, stod sammen og 
kom igennem det (Hun er frisk og kræ fri 
i dag). Jeg færdiggjorde Mul mediedesign 
med et halvt år i prak k.  
Min prak k blev brugt et meget atypisk 
sted, nemlig i et stort rødt cirkustelt. Jeg 
har været content manager prak kant 
hos Cirkus Summarum, Muskelsvindfon-
den. De e halve år, vil jeg påstå, er mit 
bedste l dato. Jeg brugte hele somme-
ren i en skurvogn og på en cirkusplads 
sammen med Hr. Skæg, Motor Mille, Silja 
og Onkel Reje. Jeg fik alt det ansvar, jeg 
kunne tænke mig og løste opgaver, jeg 
ikke selv troede, jeg kunne. I skrivende 
stund drømmer jeg mig lbage l sprøde 

popcorn og glade børn, sikke en fanta-
s sk d. Især fordi Cirkus Summarum ikke 
bare er et almindeligt cirkus, som har 
fokus på at lave den størst mulige profit, 
men om at gøre en forskel for menne-
sker. Hele vores plads er derfor lgænge-
lig for kørestole, så børn i kørestole også 
kan være med l det hele. E er min prak-

k har jeg heldigvis fået job, hvor jeg lige 
nu hjælper Grøn Koncert, men håber på 
endnu en sommer med klovnenæse på.  
Ud over at arbejde for Muskelsvindfon-
den, arbejder jeg også i min mors virk-
somhed: Inger Bech Mobilfilm, hvor jeg 
hjælper med at redigere små film l soci-
ale medier. Vi har et skønt og krea vt 
samarbejde, hvor små ideer o e når nye 
højder.  
Jeg er lige startet på en top up uddannel-
se i Business og Design i Innova on og 
Entreprenørskab, som jeg lige nu bruger 
min hverdag i Århus på. Jeg kunne blive 
ved med at fortælle, men tror jeg vil hol-
de den her. Jeg elsker mit liv i Århus, men 
nyder al d at komme lbage l skønne 
Borris. 
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BORRIS PLAKATEN 
I august dukkede denne fine plakat op 
på Facebook.  
Me e Ahle studerer l mul mediede-
signer, og i corona den havde hun 
både masser af fri d, men også d på 
studiet, så hvorfor ikke kombinere det 
sjove med det nødvendige, altså fri leg 
og prak k i Adobe-programmerne på 
samme d. 
Hun havde længe puslet med en idé, 
for hun havde set Skjern-puslespillet 
og plakat, men også den dligere Bor-
ris Plakat, som viser et kort over byen. 
Hendes udgave skulle være i farver, og 
der skulle være bygninger og andre 
kendetegn, der repræsenterede Bor-
ris. 
Som inspira on spurgte hun mor, far 
og venner om, hvad de forbandt med 

Borris, og som kunne blive en del af plakaten. Me e havde vandtårnet i Borris 
Lejren som en af favori erne, da hun synes, at bygningen er flot og unik, ja og 
er en del af byvåbnet. En rundtur med kamera og hun kunne gå i gang.  
For lige at være helt sikker på idéen spurgte hun nogle venner. De syntes virke-
lig godt om projektet og ville helt sikkert gerne have én. 
Der var mange detaljer, der skulle med, så e er et par måneders on and off 
arbejde blev hun færdig.  
For sjovs skyld lagde hun plakaten på Facebook, hvor man kunne bes lle den i 2 
størrelser, en lille plakat i A3-størrelse l 150 kr. og en stor plakat på 50 x 70 
cm. l 250 kr. Bare hun kunne sælge 10, for så havde hun de første omkostnin-
ger inddækket.  
…… men hun blev blæst helt bagover, for hun har solgt mere end 130 stk. Én af 
dem er endda kommet l USA 😊 Hun havde lbudt at aflevere personligt, når 
hun var i Borris på weekend, men det kunne hun slet ikke nå. Hjem l far og så 
var der a entning på Storegade. 
Skulle du mangle en julegaveidé, kunne Borris Plakaten være et emne – bare 
Me e får lidt leverings d. Kontakt hende på 4041 0635 eller mail: me eah-
le@gmail.com, så kan I a ale nærmere.  

Lili Kristensen 
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Pap- & Papirindsamling i Borris  
Vi har alle modtaget nye skraldespande, hvor det nu er muligt at komme af 
med pap & papir. 
….. men det er vig gt at gøre opmærksom på, at der fortsat vil være mulighed 
for at komme af med pap og papir i Borris Skole. 
Den indsamling er l STOR gavn for Borris Skoles Venner, da det giver en vedva-
rende indtægt.  
Indtægten bruges l at give et bidrag l ak viteter og oplevelser, som falder 
uden for Borris Helheds normale økonomiske formåen.  
Et af de bidrag, der gives hvert år, er l 6.klasses bornholmertur. Det giver klas-
sen mulighed for at gøre et ophold i København og komme i Tivoli. Desuden 
betyder det, at egenbetalingen for den enkelte elev kan holdes nede på et mi-
nimum, alterna v vil turen blive forkortet en del. 
Med de e ”opråb” opfordres ALLE fortsat l at give jeres stø e ved at aflevere 
pap og papir omme i skolen. Det er en lille indsats fra jer, som har STOR betyd-
ning for vores børn i Borris 🙏 Pap og papir kan afleveres bag den hvide gara-
geport. 
PS: 👆  
Det er vig gt at der er rent pap og papir, der bliver indleveret (mælkekartoner, 
pizzabakker, bøger, blade og ringbind med plastomslag modtages IKKE) Vi risi-
kerer nemlig, at en hel container bliver kasseret, og at vi skal betale i stedet 👎 
 

Med venlig hilsen 
Jonas Houmann 

Formand 
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Snart er det jul!! 
Det kan være svært at finde på den 
ul ma ve julegave, men vi har løsnin-
gen l jer.. 
Til marts kommer Anders Agger l 
Borris med foredraget “Bag facaden”. 
Du kan sikre dig bille er nu, så de kan 
ligge under juletræet   
(Se annonce andet sted i bladet) 
Siden sidst har vi a oldt en vellykket 
fællesspisning. Marianne var som al-

d den fantas ske kok, der tryllede 
lækkert mad frem i køkkenet.  
Ud over at kunne nyde maden, fik de 
mange deltagere også lidt info fra 
både Brugsen og Borris rådet.  
Det er dejligt, at vi kan melde udsolgt 

l vores fællesspisninger. Fak sk er 
der al d så mange, der gerne vil med, 
at vi opre er ventelister.  
Her er det vig gt, at vi får a ud! Hvis 
du skulle have fået meldt for mange 

l, eller af anden grund ikke kan kom-
me, bedes i give besked hur gst mu-
ligt.  
Maden er jo købt ind, og der er dæk-
ket op, så vil vi også gerne have fyldt 
salen op - derudover er det o e en 
hel del i indtægt, vi går glip af, når 
folk ikke møder op.. 
Hvis du ikke allerede har fået det, så 
kommer der inden længe et brev 
rundt med kon ngent indbetaling. Vi 
har fået opre et MobilePay, så nu er 
det også muligt at overføre på den 
måde. Du kan indbetale l MobilePay-
nummer: 595530 

Husk at mærke indbetalingen: Kon n-
gent. 
Kæmpe stor tak l Erna Gammelmark 
og Emma Aaes for det store arbejde! 
De sørger for at levere dem ud l hele 
sognet.  
Til høs esten uddelte vi ini a vprisen 
2022. Prisen gik i år l Steffan Daas-
bjerg. Han fik den for sit store arbejde 
i forbindelse med padelbanen i Borris. 
Stort llykke Steffan!  
(Billede og tekst kan ses andet sted i 
bladet) 
Søndag d. 27/11 er der igen juleoptog 
gennem byen ved Stald Lodal. Opto-
get starter ved Hans Skovs vogn-
mandsforretning kl. 11.00, herfra går 
de ned gennem byen og ned forbi 
plejehjemmet.  
E erfølgende vil der være gløgg og 
æbleskiver ved hallen.  
Kom gerne og gå med i optoget!  
I år vil Sogneforeningen a olde en 
adventskonkurrence med super gode 
gevinster. Og hvem vil ikke gerne vin-
de bille er l fællesspisning eller fo-
redrag med Anders Agger   
For at deltage, skal du blot finde vores 
postkasse ved Brugsen  og lægge en 
seddel deri med navn, adresse og te-
lefonnummer.
Glædelig jul og godt nytår l Jer alle.  

Info fra Sogneforeningen. 
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Update fra byrådet - November 
Her en uge e er folke ngsvalget er regeringsforhandlingerne stadig i gang. Jeg 
er meget glad for, at vi fik Mads Fuglede valgt, så vi har en lokal repræsentant i 
Folke nget. Jeg har stor glæde af Mads, der al d er villig l at bære spørgsmål, 
holdninger og kommentarer med l arbejdet på Chris ansborg. Her i den kom-
mende d bliver det valg af anlægsløsning på 2+1-vejen, og placering af energi-
parkerne - som fylder meget i mit arbejde i øjeblikket - hvor jeg vil holde mig 
opdateret via Mads, så vi får så meget lokal indflydelse på statslige beslutninger 
som muligt. 
Det virker l, at mange kommuner har meldt arealer ind l energiparker. Ex har 
Aabenraa Kommune meldt 2 x 5000 ha ind, og hele Overgaard Gods ved Maria-
ger ord har et stort projekt på vej. Vi valgte at sæ e området vest for skyde-
terrænet i spil l energipark og understregede, at vores allerede store produk -
on af VE (Vedvarende Energi) skal tænkes med i energiparken - og vig gst: vi 
skal også have PTX-anlægget med de følgevirksomheder, det kan give. Det er 
meget vig gt for byrådet, at hvis vi skal have større produk on af sol og vind, så 
skal vi ikke bare sende strømmen ud af kommunen og lade en anden kommune 
løbe med den gode historie om, at de skal lave frem dens grønne brændstoffer 
- den produk on vil vi have her i kommunen! Det giver masser af investeringer 
og arbejdspladser, som er vig gt for os i frem den.  
Lige nu venter vi på, hvilke områder Staten udpeger - og om Ringkøbing-Skjern 
kommune får en - det har vi forhåbentlig en a laring på inden nytår. 
Der er i øjeblikket meget stor ak vitet i landsbyer, der er opvarmet med gas, for 
at kikke på en anden varmekilde - herunder også Borris. Vi forsøger fra kommu-
nens side at understø e, så meget vi kan, ved hele den at holde os opdateret 
på, hvilke puljer og lskudsmuligheder fra Staten, vi kan trække på. Ind l videre 
er det penge l at undersøge og belyse hvilken løsning, der er den bedste for 
den enkelte by. Men det er stadig engagementet fra byerne, der er den væ-
sentligste drivkra . 
Vi skal som kommune fortælle landsbyerne inden nytår, hvilken varmekilde de 
skal have i frem den - det er et stort og kompleks arbejde. Jeg synes, at ern-
varme vil være at foretrække for Borris, men anlægsomkostningerne virker l 
at gøre projektet tungt at realisere. Jeg håber, vi kan finde ud af inden for de 
næste 6 måneder, hvilken løsning Borris skal have i frem den, så vi ved, hvad 
der skal ske. 

De e blev ordene for denne gang. 
Med venlig hilsen 

Ole Nyholm Knudsen  Byrådsmedlem for Venstre i Ringkøbing-Skjern Kommune 
Formand for teknik- og miljøudvalget   tlf. 40870553 
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Sidst gjaldt min mission Maria og Ras-
mus på ”Brunbjerg” eller nærmere 
Gåsdalvej 27. Denne gang må e jeg 
køre lidt længere ud ad Gåsdalvej. 

I foråret a alte jeg med Jakob, at vi 
skulle have en snak. Baglandet havde 
han i orden, så en mørk a en i okto-
ber dukkede jeg op på ”St. Gåsdal” 
eller nærmere Gåsdalvej 36.  

Jakob er født og opvokset på ”St. Gås-
dal”, og fra han var en stor knægt, 
havde han fastsat sine frem dspla-
ner. Når han havde fået sit grønne 
bevis, som det hed dengang, skulle 
han være at finde på ”St. Gåsdal”. 

Det var også det helt klare budskab, 
Vibeke fik, da hun mødte ”prinsen på 
den hvide hest”. Som Jakob udtrykte 

”Mit kongerige bliver ”St. Gåsdal”, så 
vores fælles hjem bliver der”.  

Vibeke Skovdal Bonde er 30 år og 
landmandsda er fra Give, og ind l 
og med 8. klasse gik hun på Hedegård 
Friskole lidt udenfor Give. Dere er 
gjaldt det Vesterlund E erskole med 
masser af gymnas k, og 10. klasse 
blev taget på TronsøSkolen, som er 
kombina onsskole af Tronsø E er-
skole og Tronsø Fri Fagskole. Her 
valgte Vibeke hestelinjen på e ersko-
len, og hun havde sin egen hest med 
på opholdet. At have sin egen hest 
med var absolut et stort plus, og der 
blev lbragt mange mer i stalden 
sammen med alle de andre hestepi-
ger. E erskoleårene blev e erfulgt af 
HHX i Grindsted, hvore er hun fik 
læreplads ved Vejen kommune og var 
i 9 år. 

Jakob Bonde er 32 år og landmands-
søn fra Borris. Først Borris skole, så 1 
år på Kirkeskolen e erfulgt af 2 år på 
Brejninggaard E erskole. Folkeskolen 
og ikke mindst e erskolen vil han 
ikke have undværet, men landbrugs-
skolen var topmål af skolegang. Han 
gik på Grindsted Landbrugsskole, Da-
lum Landbrugsskole og havde prak k-
pladser rundt i nærområdet, blandt 
andet hos Vagn Lindy Petersen i Al-
bæk. Da han var uddannet faglært 
landmand, drog han l Australien i 1 
år for at arbejde på en gård og få en 
masse oplevelser i bagagen, inden 

HVEM LUKKER OP, NÅR JEG BANKER PÅ 
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 han skulle hjem og arbejde 
som fodermester på St. 
Gåsdal. 

Vel hjemme igen havde 
hans tvillingebrødre, Jens 
og Lars, inviteret l 20 års 
fødselsdag, og en af de an-
dre inviterede var Vibeke, 
som han godt kendte gen-
nem fælles bekendte, men 
denne a en blev hun ikke 
bare et flyg gt bekendt-
skab. E er en d som kæ-
rester fly ede de sammen i en lejlig-
hed i Skjern. Hver dag kørte hun de 
knap 90 km l Vejen, imens Jakob nu 
var i gang med uddannelsen som 
agrarøkonom, som er en videreud-
dannelse for faglærte landmænd, 
som ønsker at blive klædt yderligere 
på l muligheden for at drive eget 
landbrug.  
For at blive bedre rustet, både erfa-
ringsmæssigt og økonomisk, købte 
Vibeke og Jakob i 2015 et svinebrug 
udenfor Sdr. Felding. Det skulle danne 
rammen om deres lille familie, som 
siden blev udvidet med Phillip på nu 4 
og Viktor på 3 år. Jakob passede det 
lille landbrug i Sdr. Felding med hjælp 
fra de ansa e på St. Gåsdal, sidelø-
bende med sin fodermesters lling på 
St. Gåsdal. 

I 2021 faldt det hele på plads. Bri a 
og Erling havde købt et hus i Borris, 
som lige passede dem, og Vibeke og 
Jakob var klar l at fly e ind på St. 
Gåsdal. 

Pr. 15. juli 2021 fly ede Bri a og Er-
ling ud, og Vibeke, Jakob og drengene 
fly ede ind. I gårdspladsen står gård-
stenen, og på sigt skal næste genera-

ons navne påføres. Slægt skal følge 
slægters gang som B.S. Ingemann så 
smukt udtrykker det i ”Dejlig er jor-
den”. Ind l videre er ejerskabet dog 
50:50. Så der går lidt d endnu, før 
Bri a og Erling kan slippe roret. 

At Jakob får brug for al sin teore ske 
viden og prak k hersker der ingen 
tvivl om. Gården har en anselig stør-
relse med godt 1.100 ha dyrket jord 
og 680 årskøer plus lhørende op-
dræt, fordelt på flere gårde og lejede 
stalde. Dog er malkekvæget samlet på 
”St. Gåsdal”, hvor der malkes 3 gange 
i døgnet. 

Vibeke fik ”prinsen på den hvide 
hest”, men Jakob har ”scoret papegø-
jen”, for Vibeke er med sin uddannel-
se i bagagen blevet en uvurderlig 
hjælp for Jakob og Erling. Hun passer 
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kontoret, og det kan være alt fra bog-
holderi, lønninger, sta s kker, mail-
sortering m.m., så de kan koncentrere 
sig om ”det derude”. Og så har hun 
lige et lille bijob, bare for at komme 
lidt ud – hun har ca. 25 mer hver 
måned på vestjysk, der er et rådgiv-
nings- og regnskabsbureau for land-
mænd. Her hjælper hun med lønbe-
handling. 

Jakobs lillebror Jens står for marker-
ne, medens Jakob har ansvaret for 
dyrene, men de snakker dog sammen 
flere gange daglig om meldinger på 
tværs.  

Bri a har ansvaret for hønsene, for-
delt på 2 gårde i nabolaget, og gård-
bu kken, der er i gavlen på den gam-
le stald. På sigt vil ægproduk onen 
blive neddroslet, så der alene leveres 

l gårdbu kken og Økogårdene. Til-
svarende nedskæring vil også ske for 
svineproduk onen på gården i Sdr. 
Felding.  

Under Jakobs arbejdsområde hører 
også personalet, der tæller i alt 22 
ansa e. 9 rumænere, 13 danskere, 
heriblandt 2 skoledrenge og 5 elever, 
hvoraf 2 p.t. er på skole.  

Jakob fortalte om en episode fra sin 
d som landbrugsmedhjælper. En 

episode, som har medført, at det skal 
hans medarbejdere ikke udsæ es for. 
Når græsset er høstet/ensileret, læg-
ges det i store stakke, som skal dæk-
kes af med plast og halve bildæk l at 
holde på det hele. Jakob brugte en 

hel dag på én stak, for arbejdet er 
både bøvlet, møgbeskidt og kedeligt, 
når man går med det alene, så i vre-
den beslu ede han, at det aldrig skul-
le ske for de medarbejdere, han skul-
le have. For når man lø er i flok, ta-
ger det en halv me, og alle hygger 
sig og får snakket sammen. På ”St. 
Gåsdal” må trælse jobs ikke fylde for 
meget. 

Arbejdsplanen for malkeholdet gæl-
der for en 6 ugers turnus, men de kan 
godt by e indbyrdes. I gårdens perso-
nalerum serverer Bri a på hverdage-
ne morgenkaffe, frokost og e ermid-
dagskaffe – en ordning, som de fleste 
af medarbejderne beny er sig af.  

Hver morgen i hverdagene er Jakob at 
finde i stalden i forbindelse med 
malkning, for han vil gerne se alle kø-
erne hver dag. Weekender deles de 
om, så familielivet også kan plejes. 

Drengene går i børnehave i Børnehu-
set i Borris, og ellers er de med l 
gymnas k på forældre/barn-holdet, 
hvor Vibeke også er træner.  

Vibeke og Jakob er glade for nu at 
være tæt på begivenhederne. Det er 
nemmere lige at smu e ud i stalden, 
hvis der er opstået et problem, frem-
for at skulle starte bilen op fra Sdr. 
Felding. De ser også frem l at blive 
en del af lokalsamfundet.  

Lili Kristensen 
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 Nyt fra gymnas k 
 

I år er alt næsten lbage ved 
det gamle, så vi har kunnet 
starte gymnas kken op som vi 
plejer i uge 39. Lige siden har 
hallen hver rsdag så været 
fyldt med glade børn i alderen 
2 l 15 år, som bliver sat i gang 
med leg, rytme og spring af 
vores al d fantas ske træner-
teams. Der er i år fantas sk 
god lslutning l alle hold, og 
vi er så heldige at have over 
100 lmeldte gymnaster og en 

dejlig stor flok trænere. 
Som noget nyt har vi i år også fået et gymnas khold for de voksne damer, idet 
”Damer med fut i” under ledelse af Tove Kølbæk er fly et fra Troldhede l Bor-
ris. De træner i hallen onsdag a en. 
Denne sæson kommer tradi onen tro l at byde på to ture l DHE i Skjern for 
de ældste hold, så de rig g kan få øvet nogle spring på de gode faciliteter, de 
har der. 
Vi kan også i år glæde os l lidt fornyelse af vores egne redskaber, idet Dalager 
Marked har ldelt os en pose penge, som vi vil bruge l glæde for alle vores 
gymnas khold. 
Sæsonen slu er vi af med gymnas kopvisning i hallen d. 4. marts 2023, hvor vi 
får besøg af de dyg ge elever fra DHE som gæstehold.  
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Overkri en kan have flere betydnin-
ger, men for fodboldglade børn bety-
der det noget helt specielt 
FC Midtjylland eller i daglig tale FCM 
er områdets lokale superligahold, og 
børnene har helt sikkert store idoler 
på holdet. Farlige Frank er for d, men 
nu er det nok nærmere Isaksen, Evan-
der eller måske Sisto. 
Borris Idrætsforening, Borris IF, er én 
af de knap 150 fodboldklubber under 
FCM klubsamarbejdet. En af fordele-
ne ved at være med er, at superliga-
klubben FC Midtjylland giver samar-
bejdsklubberne mulighed for at få 
besøg af superliga- og akademispillere 

l en kluba en. 
Og den mulighed havde Borris IF be-
ny et sig af, så alle børnefodboldhold 

med rela on l Borris IF og samar-
bejdsholdene Borris-Faster-Hanning 
fik en invita on. 
Onsdag den 21. september viste vejr-
guderne sig fra den helt rig ge side 
med en prag uld sensommerdag. 
Solen skinnede fra en skyfri himmel, 
græsset på stadion var nyslået, og der 
kunne høres glade børnestemmer fra 
alle sider. 
En dag, som David har ventet på, si-
den buddet kom, og han kunne heller 
ikke komme hur g nok afsted l FCM-
dagen, som var sindssygt god. David 
spiller U12 og har Mads og Jens som 
trænere. I skolen snakker han meget 
fodbold med kammeraterne. Størst er 
Chris an Eriksen ⚽ 
At være sammen med sine holdkam-
merater var et, men noget helt andet 
var, at che rænerne den a en var 
ski et ud med 3 ”rig ge” FCM-
spillere. Fra superligaholdet kom Pio-
ne Sisto, en rig g hur g venstre wing, 
samt 2 akademispillere, Mathias Nør-
reskov Kruse Konradsen og Sebas an 
Lodberg.  
Det var 3 meget veloplagte Ulve, og 
de formåede at holde gang i godt 60 
børn i over en me. 
Børnene blev delt i 2 grupper, så de 
yngste i alderen 10 -12 år gik sammen 
med Mathias og Sebas an over på 
træningsbanen, hvor de gav børnene 
smag på træning af fysikken med 
maaange armbøjninger 😊. Børnene 

David Ungureanu med Sisto. 

ULVENE INDTAGER BORRIS 
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fik også gode ps l at forbedring af 
teknikken. Selvom man er professio-
nel, skal selv de mest simple øvelser 
også gøres.  
De 2 unge trænere havde nok 40 
børn, de skulle holde ak veret, dog 
godt hjulpet af klubbens egne træne-
re. Hele banen summede af liv, og 
der blev hygget, spillet bold og lavet 
sjove øvelser. 
På kampbanen tog en meget velop-
lagt Pione Sisto sig af de ældste i al-
dersgruppen 13-15 år. Også han fik 
assistance af trænere fra klubben. 
Sisto kunne bidrage med sjove træ-
ningsøvelser og skud mod mål, så alle 
fik noget med fra dagen. 
E er knap en mes træning slu ede 
begge grupper af med spil på 2 mål, 
og der blev ikke sparet på energien 
eller tacklingerne.  
Det skortede ikke på detaljer, der 
blev lavet mål, men ikke mindst - der 
blev grinet af og med hinanden.  
Amalie synes, at det var en hyggelig 
a en sammen med alle kammerater-
ne, både fra sit eget hold, men også 
de store. Det var ”sygt sejt” at møde 

en af FCM-spillerne i virkeligheden, ja 
og endda få en autograf. Hun ser ikke 
FCM på TV, men børnene indbyrdes 
snakker meget fodbold i skolen. 
Under kampen ved de store kunne 
jeg se, at der var mange gode bold-
spillere, og Sisto var god l at få alle 
med i spillet. Da slu løjtet nærmede 
sig, og hans hold var bagud med 1 
mål, brillerede han lige ved at drible 
ved jord og i lu en hele vejen op 
langs den ene langside for l sidst at 
lægge bolden ind mod midten l en 
fri spiller. Han kan vel godt kaldes en 
boldkunstner af høj klasse 😊 
Kampene blev fløjtet af, og næste 
halvleg skulle så gælde autografskriv-
ning, hvor alle 3 helte fra FC Midtjyl-
land stod l måls for et sandt angreb 
af autogra ægere. Der blev skrevet 
på arme, bluser, fodboldstøvler, ben-
skinner, penalhuse, madkasser, auto-
gra lokke osv. Et foto eller 2 blev der 
også d l. Selvom køen var lang, var 
børnene meget tålmodige. Den, der 
venter på noget godt, venter aldrig 
for længe. Ja, og så var man jo omgi-
vet af sine kammerater. 
De 3 FCM-repræsentanter fik mange 
roser med på vejen, for alle følte vist, 
at merne i deres selskab var en stor 
oplevelse. 
De små U6-spillere havde samme 
a en hjemmestævne, så der var et 
hav af små og store spillere i skøn 
forening. Mange forældre var også 
mødt op, og halbestyrer Ane e hav-
de fly et sin biks ud på stadion, så 
der kunne købes grillpølser, brød og 

Amalie Gosvig får autograf af Sisto. 
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sodavand. 
Det blev en a en, hvor stadion syde-
de af ak vitet med masser af posi ve 
energier fra alle kanter. 

Borris IF & Lili Kristensen 

Et stort mylder af børn og 2 unge bold-
glade, dyg ge FCM’ere. 
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Nu er lys iskersæsonen slut for i år, 
og har Borris kunnet leve op l kon-
ceptet omkring Borris – Danmarks 
Laksehovedstad? 
Har lys iskerne følt sig velkommen, 
hvad kunne vi byde på, hvor mange 
kom der, hvor kom de fra – mange 
spørgsmål, men med fælles afsæt, 
nemlig at kunne være med l at mar-
kedsføre Borris som det bedste sted i 
Danmark at fiske e er laks. 
I nabolaget l Borris, nærmere i Al-
bæk ad Ånumvej mod Skjern kan man 
inde bag store træer ane et par huse i 
træ. Skiltet ved vejen henviser l Lak-
sens Hus og Danmarks Center for 
Vildlaks. 

E er at have været lhører l et fore-
drag med Kenny Frost i Laksens Hus 
var jeg meget interesseret i at høre 
mere om stedets betydning for områ-
det. 
Kenny blev i 2017 ansat af Danmarks 
Center for Vildlaks som formidlingsko-
ordinator. Hvad s llingen rent fak sk 
skulle indebære, ja det overordnede 
blev skitseret, men ellers var det at få 
området på landkortet som 
”lakseland”. Som leder af Laksens Hus 
skulle han skabe et sted for lys iske-
re, men han skulle også være med l 
at markedsføre området for lys iske-
re fra nær og ern. Markedsføringen 
bliver delvist finansieret af Ringkøbing
-Skjern og Herning kommuner, hvor 
fiskevandet er. Han skulle også være 
med l at udvikle riverfisher.dk, et 
tværkommunalt egnsudviklingspro-
jekt, som ind l videre har Skjern Å, 
Karup Å og Gudenåen med.  
Kennys forudsætninger for jobbet – ja 
for det første har han været ivrig 
lys isker fra barnsben, så meget at 
han de første år blev kaldet Prop i 
skolen, ja og senere fik navnet Laks, 
som var mere fla erende. 
Meget ung fandt han sit livs udkårne, 
og så var det fornu en, der drev ham 

l at blive skolelærer, et job, han be-
stred i 16 år. En morgen under mor-
genkaffen med avisen slået op foran 
sig spurgte hun ham med sin 
”terapeut x 3 stemme” : ”Er du lykke-
lig”, og straks sa e han sig i forsvars-

”Borris – Danmarks Laksehovedstad” 
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posi on og svarede ganske neutralt: 
”Ja, skat”. Tilfreds var hun ikke, for nu 
spurgte hun så, om han lavede det, 
han gerne vil. Disse 2 spørgsmål hav-
de åbenbart provokeret ham så me-
get, at det fløj ud af ham: ”Nej, hvis 
jeg lavede det, jeg gerne ville, så stod 
jeg sgu da i vand l livet og fiskede 
laks”. Det blev vendepunktet. 
E er en lang tur rundt i Norge blev 
det på sidstedagen, at de fandt 
”stedet”, en gammel nedlagt skole-
bygning, hvorfra der var udsigt over 
Gaula. E er flere bump på vejen ned-
sa e han sig som selvstændig laksefi-
sker i området, og ved siden af havde 
han kursusvirksomhed. Nu var han i 
et distanceægteskab, men en lykkelig 
mand på 40 😊  
I 2015 var det ved at gå galt, for han 
blev ramt af nekro serende fascii s, 
der er en kødædende bakterieinfek -
on, der er livstruende. Han blev ind-
lagt i Trondhjem, hvor han lå i coma i 
12 dage og opereret ca. hver 6. me.  
E er den omgang fly ede han l 
Danmark igen, men stadig med ture 

l Norge.  
Kenny og Gi e har 2 adop vbørn, 
Kajendran er fra Sri Lanka. Han var 17 
år, da de adopterede ham og er i dag 
38 år. Adam hentede de i Sydafrika, 
da han var 7 måneder gammel, og 
han er i dag 12 år.  
Da familien så var samlet igen, og han 
var kommet ovenpå, skulle han søge 
job, ja og så kom opslaget om en for-
midlingskoordinator ved videncente-
ret. Jobbet blev hans, og der er ingen 

tvivl om, at han elsker det. Tænk at 
have et job, som er 90 % interesse og 
10 % nødvendighed.  
De 2 træhy er har han ansvaret for, 
og den forreste var dligere et stort 
rum med borde og stole, så der kun-
ne a oldes foredrag, undervises i 
biologi etc. I dag er hy en beklædt 
med bræddevægge, med hyggekroge 
og en skranke, hvorfra lys iskerne 
serviceres, det være sig salg af fiske-
kort samt råd og vejledning. I hjørnet 
har han sit lille kontor, hvorfra der 
også sælges lidt fiskeudstyr og Stau-
ning Whisky. Da foretagendet i Lak-
sens Hus er delvist finansieret med 
kommunal stø e, må han ikke drive 
konkurrerende forretning, så effek-
terne sælges for omkringliggende bu-

kker.  
I fiskeperioden fra midt i april l midt 
i oktober er der åbent alle ugens syv 
dage, hvor Kenny har hverdagene, og 
i weekenderne passes det af 2 pensi-
onister, der også selv er ivrige lys i-
skere. Stedet besøges af danskere, 
tyskere, belgiere, hollændere, italie-
nere, franskmænd, nordmænd, sven-
skere og andre na onaliteter, som 
har fået nys om det gode fiskevand i 
det vestjyske. 
Kenny har en sta s k over antal be-
søgende i huset – en sta s k han er 
meget stolt af. Fra sin start i 2017, 
hvor der kom 1370 besøgende, er 
tallet e er 5 år blevet l 5000 besø-
gende. Omsætningen er i perioden 
steget fra 13.000 kr. det første år l i 
dag at være på knap 700.000 kr. 
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Langt det meste er salg af fiskekort, 
lidt fiskegrej og de lokale lakseøl fra 
Rækker Mølle Bryghus samt Skjern 
River Whiskyen. 
Et af ltagene er også, at der er ansat 
10 guider. En guide er ikke en sikker-
hed for, at du fanger fisk, men en 
guide kan introducere dig for fiske-
vandet, der måske er nyt for dig, ja og 
så kan man ligeså godt springe over 
det store arbejde med at finde den 
rig ge plads. Guiderne kender nær-
mest åen bedre end deres egen buk-

selomme, og de følger åen hele året 
rundt. 
Et af hans helt store mål er også at 
gøre Laksens Hus l et levende hus, et 
informa onscenter, et mødested for 
fiskenørder og andre naturinteresse-
rede.  Som han understregede…..  ”Er 
Borris mon klar over, hvilket fanta-
s sk område I bor i? I har alt lige 
udenfor døren, eller i hvert fald in-
denfor kort afstand. Skov og vand 
med alle deres fortræffeligheder og 
muligheder.”  
Så hvorfor ikke udny e de mulighe-
der? Flere i Borris har set lyset og le-
jer huse, lejligheder eller hy er ud l 

lys iskere. Dagli’Brugsen ligger lige 
midt i det hele og har alle chancer for 
at få kunder, der lægger penge i kas-
sen. Ved opstart af lys iskersæsonen i 
år var der arrangeret en event med 
pølser og fadøl l lys iskerne og loka-
le. Gør man noget for lys iskerne, får 
man noget igen.  
I Laksens Hus arrangerede Kenny whi-
sky-release på årets sidste fiskedag. 
Fra en l lejligheden speciel brygget 
tønde med whisky blev der tappet 
115 flasker, og de blev nummeret. De 
første 3 blev endda også signeret af 
en kendt lys isker og solgt på auk on 
– de øvrige blev solgt l 995 kr. pr. 
stk., og de dyrebare dråber var solgt 
på en me. Overskuddet af salget 
bruges l udvikling af Laksens Hus.  
På åbningsdagen mødes lys iskerne 
og får vejet fangster. Den største bli-
ver ldelt en storfangersten, som får 
det navn, som lys iskeren vælger. 
Kenny finder så en stor sten, o e i 
samarbejde med Ole Nyholm Knud-
sen, der er formand for Borris Fiskeri-
forening. Stenen placeres på et sted i 
åen, som Kenny vælger, og placerin-
gen sæ es på kortet, der hænger i 
Laksens Hus. Storfangerstenene ska-
ber et strømlæ i åen, hvor laksene 
gerne s ller sig. Således får fiskene et 
nyt hvilested, fiskerne en ny fiske-
plads, historien et nyt stednavn og 
Laksens Hus får en masse omtale i 
diverse medier, som er med l at ska-
be interesse for fiskeriet i åen. 
I samarbejde med Skov- og Natursty-
relsen og Borris Fiskeriforening er der 
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i år etableret et gydestryg ved Bor-
riskrog Bro. En gravemaskine har ar-
bejdet ihærdigt med ernelse af siv 
m.m. samt udvidelse af åen, og så er 
der udlagt gydegrus og skjulesten i 
åen, så man derved har hævet åens 
bund. Nu kan laksene bare komme an 
– ”redekasserne” er klar.  
Kenny er en meget interessant herre 
at ly e l, og hans ivrighed og hans 
kærlighed l laksefiskeri og Laksens 
Hus er man ikke i tvivl om.  
Kig ind i Laksens Hus – alle, også ikke 
lys iskere, er mere end velkomne. Og 
alle er også velkomne l at følge Lak-
sens Hus på Facebook. Selvom lys i-
skersæsonen er slut, sker der al d 

noget. 
Han har i øvrigt en plan om at opre e 
et lille lokalmuseum om fiskeriet før  
genopretningen med effekter fra 
nærområdet. Der kunne jo være no-
gen, der har noget, der kunne være 
interessant at få uds llet, ja og ende-
lig med historien bag. Kontakt gerne 
Kenny på tlf.nr. 2627 5293 for a ale. 
Når man brænder for noget og gerne 
vil indvi andre i det, ja så skriver man  
en bog. Kenny har skrevet ”Laksen og 
jeg - fluefiskeri e er laks”, og bogen 
er en appe tvækker i kunsten at fan-
ge laks med ps i alt fra fluer, krops-
bevægelser l lokalkendskab og lys i-
skerhistorier 😊  
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Håndbold 
 
Så er en ny sæson håndbold skudt i gang, og vi har ha  en god opstart på de 
forskellige hold.  
Vi har i år 5 børnehold i Borris fra U5/6 l U11. På vores samarbejdshold med 
Rækker Mølle har vi 3 hold med U13 drenge og piger samt U15 piger. Det er 
super dejligt, at så mange børn gerne vil spille håndbold. 
 
Står man med en boldspiller derhjemme, der gerne vil prøve, så er der al d 
plads l flere. 
Med så mange børnehold giver det anledning l nogle dejlige søndage i hallen, 
hvor alle skal være velkomne l at heppe på holdene. Vi skal nok reklamere for 
vores hjemmekampe på Borris Sogns facebookside. 
Lørdag d. 29/10 var vi l vores første håndboldstævne i Spjald. Børnene på 5-6 
år var afsted for allerførste gang og var meget spændte på, hvad der skulle ske, 
og hvordan sådan en håndboldkamp egentlig foregår, da det er noget helt an-
det, end når vi træner det hjemme i hallen. De klarede det alle super godt og 
glæder sig l næste gang, vi skal afsted. Børnene på 7-8 år har prøvet det før og 
har godt styr på, hvordan man gør. Det var en dejlig formiddag, hvor vi nød, at 
ALT er som det plejer uden alle coronareglerne. 
På vores samarbejdshold er der i år på U13 piger kun Borris piger, hvor med vi 
med knaphed kan s lle hold l kamp. Her har vi fået dispensa on på to U15 
piger, og også nogle U11 piger vil gerne hjælpe l kamp. Det er dejligt, at der 
bakkes op på kryds og tværs, så vi kan få det l at lykkes for alle, der gerne vil 
være med. 
Træningen for U13 pigerne er slået sammen med U11 pigerne, så begge parter 
har mulighed for at træne kamp, inden det i weekenderne går løs med de andre 
hold i puljen. 
I lighed med sidste år havde vi i september cykelsponsorløb med vores samar-
bejdsklub i Rækker Mølle. Tusind tak l både deltagere og sponsorer. Der blev 
samlet cyklet 14550 kr. ind l BGU håndbold - det var super flot. 
Det betyder meget for vores foreninger, at der stø es op.  

Venlig hilsen Håndboldudvalget. 
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Fitness 

Ak vitetskalender for Åstedparken Ældrecenter: 

December – Januar - Februar 

 

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 mula-

on. 
 
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 cykel-
ture 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 
a ale nærmere. 
 
Hvis man ønsker at være en del af fællesskabet i huset, kan man hente 
ak vitetskalenderen på Åstedparken. 
 
Dec.: 
01. kl. 19.00  Banko v. Vennekredsen 
07. kl. 14.30   Ak viteter v. frivillige 
09. kl. 10.00   Besøg/sang v. dagplejen 
11. kl. 10.50 Børnekirke 
15. kl. 14.30  Præsten l kaffe 
18. kl. 14.30   Julefest 
20. kl. 14.30  Gudstjeneste i kirken – kaffe på Åstedparken e erflg. 
21. kl. 14.30   Ak viteter v. frivillige 
24.    Julemiddag 
31.    Nytårsa en 
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Jan.: 
04. kl. 14.30   Ak viteter v. frivillige 
05. kl. 19.00  Banko v. Vennekredsen 
15. kl. 10.50 Børnekirke 
18. kl. 14.30   Ak viteter v. frivillige 
19. kl. 14.30  Præsten l kaffe 
28. kl. 10.00  Besøg/sang v. Dagplejen  
31. kl. 14.30 Gudstjeneste 
 
 
Feb.: 
01. kl. 14.30   Ak viteter v. frivillige 
02. kl. 19.00  Banko v. Vennekredsen 
09. Kl. 14.30   Præsten l kaffe 
13. kl. 14.30   Ak viteter v. frivillige 
24. kl. 10.00  Besøg/sang v. Dagplejen  
26. kl. 10.50 Børnekirke 
28. kl. 14.30  Gudstjeneste 
 
 
Fødselsdagskalender: 

Chris an  20.1. 79 år 
Kamma  21.1. 95 år  

Af hensyn l GPDR mv. har vi valgt at erne, hvem vi siger goddag og farvel l. 

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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 Kirkesiderne 

Dato Borris kirke Faster kirke Evangelietekst 

27. november 
1. søndag  
i advent 

10.30 
Børnekirke 

16.00 
Juletræstænding 

Børnekirke 

Ma  21,1-9 

4. december 
2. søndag  
i advent 

Fælles gudstjeneste i Faster 
9.00 

Mar n Jensen 

Luk 21,25-36 

11. december 
3. søndag  
i advent 

Fælles gudstjeneste i Borris 
10.30 

Børnekirke 

Ma  11,2-10 

18. december 
4. søndag  
i advent 

Fælles gudstjeneste i Faster 
9.00 

Mar n Jensen 

Joh 1,19-28 

24. december 
Julea en 

14.00 10.30 og 15.30 Luk 2,1-14 

25. december 
Juledag 

Fælles gudstjeneste i Faster 
10.00 

Samkørsel 

Luk 2,1-14 

26. december 
Anden juledag 

Fælles gudstjeneste i Borris 
10.30 

Ma  23,34-39 

31. december 
Nytårsa en 

Fælles gudstjeneste i Borris 
14.00 

  

8. januar 
1. søndag e er 

hellig  
tre konger 

9.00 10.30 
Børnekirke, 

samkørsel og  
kirkekaffe 

Luk 2,41-52 

15. januar 
2. søndag e er 

hellig tre  
konger 

10.30 
Børnekirke 

9.00 Joh 2,1-11 

Gudstjenesteliste 
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 Kirkesiderne 

22. januar 
3. søndag e er 

hellig tre  
konger 

10.30 16.30 
Pizza 

gudstjeneste 

Ma  8,1-13 

29. januar 
Sidste søndag 
e er hellig tre 

konger 

Fælles gudstjeneste i Borris 
9.00 

Mar n Jensen 

Ma  17,1-9 

5. februar 
Septuagesima 

9.00 10.30 
Børnekirke,  

kirkekaffe og 
samkørsel 

Ma  20,1-16 

12. februar 
Seksagesima 

Fælles gudstjeneste i Faster 
9.00 

Mar n Jensen 

Mark 4,1-20 

19. februar 
Fastelavn 

10.00 
Borrishallen 

14.00 
Ak vitetshuset 

Ma  3,13-17 

26. februar 
1. søndag  

i fasten 

Fælles gudstjeneste i Borris 
10.30 

Børnekirke 

Ma  4,1-11 

Dato Borris kirke Faster kirke Evangelietekst 

Gudstjenesteliste 

 

Israelstur 
Fra den 2. juni l 10. juni går turen l Israel. Her er der arrangeret sogne-
rejse, hvor vi skal rundt og se og opleve landet, hvor Jesus levede. Fra 
Galilæa, omkring Jerusalem og ned l det Døde Hav går turen. Der er 
programmer i kirken og kan også fås ved henvendelse l sognepræst Si-
mon Møller Olesen. Programmet kan også ses på h ps://felixrejser.dk/
rejser/311/ 
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Familien 

Kirkesiderne 

Lyset 
I vinterens mørke d tænder vi gerne lys. Lys, der skal sprede mørket. 
Det kan være lyskæder, led-pærer, stearinlys. Det er hyggeligt og dejligt, 
når der bliver lyst op og mørket forvist.  

Men med den energikrise, der tales om, kan det være i år 
bliver anderledes. Mindre julebelysning og måske flere ste-
arinlys. De varmer jo også.  

Når vi sådan tænder lys, så har det selvfølgelig en prak sk 
funk on. Men i julen minder lysene også om Jesus. Det er 

derfor vi har lys på juletræet. Bibelen fortæller nemlig om Jesus, at han 
er Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske (Joh 1,9).  

I vores verden findes der meget mørke. Det meste af året har været 
præget af krig og ufred i verden. Med det er også infla onen kommet, 
hvor mennesker må opleve at have for lidt l dagen og vejen. For ikke at 
tale om det mørke, som findes i og mellem os mennesker. Når vi strides 
eller sladrer. Når vi træder andre ned for selv at komme op. Jo, mørket 
kender vi kun alt for godt.  

Derfor beskriver bibelen også, hvordan lyset skinner i mørket, og mørket 
greb det ikke (Joh 1,5). Mørket kunne ikke få bugt med eller vinde over 
lyset. Lyset er det stærkere. Midt i det mørke vi oplever eller kæmper 
med, da må vi vide, at Jesus er kommet som lyset—for at lyse for os.  

En af de bibeltekster, vi plejer at høre i jule den, er en profe , som er 
skrevet flere hundrede år før Jesus blev født. Den lyder (Es 9,1): Det 
folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys, lyset skinner for dem, der 
bor i mørkets land.  

Jesus er kommet for os, der bor i mørkets land. Han er kommet for at 
sprede vores mørke. At Jesus er vores lys betyder ikke, at al krig, uro, 
ængstelse og ufred, med et forsvinder. Men ligesom en lygte lyser på 
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Kirkesiderne 

vejen, sådan vil Jesus være med os i livet. 
Han vil være der for os, følge med os, vise os 
vejen.  

Vi må bede ham være os nær og hjælpe os 
med det, som skaber mørke i vores sind.  

Jens Chris an Hostrup, som selv oplevede meget mørke i sit liv, beskri-
ver meget godt, hvad det vil sige, at Jesus er lyset.  

Julebudet l dem, der bygge 
her i mørket og dødens skygge, 
det er det lys, som, aldrig slukt, 

jager det s gende mulm på flugt, 
åbner udsigten fra det lave, 

trøster mildelig mellem grave.   

Så lad os med frimodigt sind gå jule den i møde. Selvom det måske bli-
ver med mindre lys end vi er vant l. Så kan vi stadig mindes, at Jesus er 
kommet som lyset l verden.   

Liturgi 
På bagkant af corona ændrede vi sidste år som et forsøg, enkelte dele af 
liturgien. Menighedsrådene har nu evalueret liturgien og fra første søn-
dag i advent, bliver der foretaget enkelte småjusteringer. Præludiet bli-
ver fly et frem, evangelium e erfølges af prædiken og i formessen vil 
der nu kun være to salmer.  

Planen er, at liturgien skal evalueres igen i e eråret 2023.  

Høstoffer 
Ved årets høstgudstjeneste blev der indsamlet 5837 Kroner. Tak for en 
god gave, som er sendt videre l de angivne formål. 
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Kirkesiderne 

Vær velkommen, Herrens år 
 

Sådan synger vi l advent og sådan synger vi, 
når kalenderåret rinder ud. Tradi onen tro 
mødes vi l gudstjeneste for at sige hinanden 
og Gud tak for det år som er gået, med alt 
hvad det gav og alt hvad det tog. Men også 
for at byde det nye år velkommen. Med infla-

on og uro i verden, kan det godt være med 
bekymring og ængstelse. Men i kirken får vi 
lov at lægge det hele i Guds hænder.  

Gudstjenesten er lørdag den 31. december kl. 14 i Borris kirke. Bage er 
mødes vi l bobler og lidt sødt.  
 

Konfirma onsdatoer 
Borris og Faster menighedsråd har valgt at ændre dspunktet for konfir-
ma on, sådan at det fra 2026 er om lørdagen. Konfirma onerne vil sta-
dig være i første og anden weekend e er påske. Nedenfor er de aktuelle 
datoer.  

Årstal Borris Faster 

2023 Søndag den 16. april – 1. søndag 
e er påske 

Søndag den 23. april – 2. søndag 
e er påske 

2024 Søndag den 14. april – 2. søndag 
e er påske 

Søndag den 7. april – 1. søndag 
e er påske 

2025 Søndag den 27. april – 1. søndag 
e er påske 

Søndag den 4. maj – 2. søndag 
e er påske 

2026 Lørdag den 18. april – 2. lørdag 
e er påske 

Lørdag den 11. april – 1. lørdag 
e er påske 

2027 Lørdag den 3. april – 1. lørdag e er 
påske 

Lørdag den 10. april – 2. lørdag 
e er påske 

2028 Lørdag den 29. april – 2. lørdag 
e er påske 

Lørdag den 22. april – 1. lørdag 
e er påske 

2029 Lørdag den 7. april – 1. lørdag e er 
påske 

Lørdag den 14. april – 2. lørdag 
e er påske 
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Monica hedder den nye organist 
Jeg er blevet ansat som organist i Borris og Faster fra d. 1. oktober. 
Tidligere har jeg boet på Fyn, hvor jeg blandt andet har være ansat i et 
par små landsbykirker. For nogle år siden slog jeg mig ned midt i den 
fantas ske vestjyske natur, og de seneste 2 år har jeg været ansat i 
Ommersyssel østre pastorat, lidt nord for Randers. Jeg bor med min 
da er i et gammelt hus lidt udenfor Ul org, sammen med mus og ka e 
og et stort gadekryds. Jeg glæder mig meget l at komme i gang med mit 
nye arbejde i de to hyggelige kirker. 

Årets julekoncert 
Kom og syng julen ind sammen 
med Borris Koret, der a older 
julekoncert i Borris kirke torsdag 
den 8. december kl. 19.00. 

Korleder er Lars Reinholt. Alle er 
velkomne. Fri entré. 

Lidt om koret: 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 
den 4. maj 2022. 

Håber at se mange l et dejligt fællesarrangement for vores sogne. 

Interna onal julegudstjeneste 
Tradi onen tro markerer vi også julens komme med en interna onal 
julegudstjeneste. I år er det fredag den 9. december kl. 17 i Borris kirke 
med e erfølgende samvær i Borrishallen. Vi håber, at mange, danske 
såvel som udenlandske, vil stø e op om denne tradi on, hvor vi får 
lejlighed l at ønske hinanden en glædelig jul.  



44 

De gode historier fra Åstedparken 

Åstedparken har siden april 2022 væ-
ret lukningstruet, da fire mindre pleje-
hjem/ældrecentre var på dagsorden 
som spareforslag i . rådighedskatalo-
get. De e forslag blev heldigvis fra-
valgt l budgetseminaret den 30. au-
gust, hvilket vi glæder os rig g meget 
over. Vi har gennem forløbet bevaret 
op mismen og troet på, at poli kerne 
kunne se fordelene ved netop de min-
dre pleje- og ældrecentre. Nu kan vi 
tænke fremad og fortsat arbejde på 

ltag, som kan gøre vores hus endnu 
mere a rak vt for beboere, medar-
bejdere og frivillige. 

Siden sidst: 

Vi sendte vores 3 lånte får på grønne-

re græsgange og fik 2 geder lbage 
e er sommerferien. De lod ikke l at 
være så lfredse med faciliteterne i 
indhegningen; så vi beslu ede, at de 
skulle lbage l Erhvervsskolen igen.  

Kort d e er kom der en flok børn fra 
børnehaven forbi; de ville gerne have 
set gederne. De kom desværre lige en 

mes d for sent l at kunne hilse på 
dem, men så deltog de i gymnas kken 
i stedet. 

Vi havde en varm sommer fuld af ak -
vitet, hygge og samvær. Vi synger 
hver onsdag formiddag sammen med 
vores to værdsa e frivillige, som spil-
ler klaver for os. Vi har nydt besøg fra 
Ådum børnehave, som havde forbe-
redt en del ak viteter l os. Vi har 
været på gå-ture i nærområdet og 
køretur helt l Blåbjerg.  

Det har været så varmt, at vennekred-
sen har doneret to gulvven latorer l 
os, som vi har brugt i spisestuen i 
sommervarmen. Tak for det. 

En del af beboerne nyder at samles l 
a en, hvor a enkaffen nydes i sel-
skab med en god, gerne dansk, film. 

Vi var heldige, at vi endnu engang 
kunne få besøg af Moster Di’s rullen-
de pølsevogn. Denne gang havde vi 
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inviteret vores nye venskabsklasse: 5. 
kl. fra Borris Skole. Snakken gik, og 
det var en rig g hyggelig dag i hinan-
dens selskab. 

Vennekredsen havde arrangeret grill- 
og ak vitetsdag i august, hvor der var 
masser af ak viteter, hygge og god 
mad. I september var vi på den igen, 
hvor Vennekredsen havde arrangeret 
høs est for beboere og pårørende. 
Tak for opbakning l pårørende, ven-
nekredsen og frivillige. Nu glæder vi 
os l julefrokosten samt julefesten, 
som ligeledes er arrangeret af vores 
vennekreds. 

I oktober har vi været så heldige, at 
Søren Chris an Vestergaard, som af 
og l har spillet for os i spisestuen, 
inviterede l kirkekoncert i Borris Kir-
ke. Søren Chris an er organist v/ Tri-
nita s Kirke i København. 

Rakel og Karoline fra 5. kl. 
kom også forbi lige inden 
e erårsferien; de ville gerne 
spille en lille klaverkoncert for 
os. Vi a alte en dag, hvor de 
kunne komme l e ermid-
dagskaffen. Det var en fin op-
levelse; vi blev e erfølgende 
hur gt enige om, at de var 
både modige og dyg ge – 
koncerten gav også anledning 

l samtaler omkring, hvilke instru-
menter beboerne kunne spille på. 

Senere i oktober havde vi besøg af 
dagplejen. De kommer og synger for 
os den sidste fredag i måneden. Det 
giver en hyggelig stemning med bør-
nestemmer i huset. Tak for besøget - 
vi glæder os l næste gang. 

Har du en god idé og/eller har du lyst 
l at l at bidrage l ak viteter med 

vore beboere og at være frivillig på 
Åstedparken (+14 år), så er man me-
get 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 væ-
re at vande vore indendørs planter (+ 
krukker udenfor i sommer den) samt 
sørge for, at der er lidt i vaserne, når 
års den er l det.  
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Nyt frivillig- ltag: 

Hver 2. onsdag (ulige uger) kl. 14.30 er her nogle 
værdsa e ihærdige frivillige, som arrangerer ak vi-
teter for husets beboere og andre interesserede – 
alle er velkomne l at deltage. 

Såfremt man er interesseret i at hjælpe som frivillig i 
denne sammenhæng, er man også meget velkom-
men l at kigge forbi. 

Til slut vil vi gerne reklamere for vennekredsens bankospil; den første torsdag i 
hver måned kl. 19.00 (benyt venligst hovedindgangen ud mod Sønderskovvej). 

Såfremt man ønsker at stø e vennekredsen, kan man henvende sig l konto-
ret/enhedsleder. Et medlemskab koster 50,- årligt. 

Følg vores hverdag på facebook: Åstedparken 
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Nyt fra BGU 
 
BGU har overtaget salg af fyrværkeri og forventer at sælge fra markedspladsen 
igen i år op l nytårsa en. 
 

I samarbejde med andre foreninger i byen a older BGU fastelavnsfest i hallen, 
startende med gudstjeneste 19/2 2023. 
 

Og så vil vi gerne sige en stor tak l Dalager Marked for det flo e beløb, vi har 
modtaget! 

 
Med venlig hilsen 

 Henrik Østergaard  

Borris IF 
E erårssæsonen er e erhånden afslu et. Et e erår, der på mange punkter har 
kunnet gennemføres forholdsvis normalt. 
Det gælder både på egne hold, men også sammenlægningshold i BFH. Som no-
get nyt denne e erårssæson, er herresenior officielt slået sammen med Faster/
Hanning.   
I år kan vi igen lbyde indendørs fodbold, endda i lidt udvidede rammer. Derfor 
bliver der i de e e erår/vinter lbudt fodbold for 1. + 2. & 3. klasse fredage fra 
kl. 14.15-15.15 samt fodbold for 4. + 5. & 6. klasse fredage fra 15.15-16.30. 
Træningen er startet 4.11. 
Som vi plejer, vil der igen i år være fodbold for seniorer, og der vil også være 
indendørs fodbold for seniorer på lidt mere hyggeplan. Det foregår torsdag 
a en, hyggeholdet fra 19.00 - ca. 20.30 og senior fra 20.30 – 22.00 og startede 
sidst i oktober måned. 
Man kan al d nå at være med, så mød bare op. Skulle der være spørgsmål i . 
indendørs fodbold, så kontakt Anders Buhl på 22 93 24 25. 
Vi vil gerne sige en stor tak l de engagerede trænere og hjælpere, der har hjul-
pet os i e eråret. Vi forventer at starte op l foråret med opstart i marts/april. 
Nærmere info følger.  
Slu eligt vil vi gerne fra bestyrelsen re e en særlig tak l Dala-
ger Marked for et enormt flot bidrag! 
Det var alt for de e nummer. 
Vi ses når foråret melder sin ankomst. 
Med venlig hilsen bestyrelsen 



52 

 

 



53 

Dalager Marked 2022 
Siden det sidste sognebladet udkom, har vi a oldt den årlige generalforsam-
ling. I år kunne vi præsentere det bedste resultat i hele Dalager Markeds histo-
rie. Vi havde et overskud på godt 526.000 kr., og de er blevet uddelt l de for-
skellige foreninger i Borris, som har hjulpet l i forbindelse med markedet. 
Det er dejligt, når vi kan dele så stort et beløb ud l sognet. 
Med hensyn l valg var Carsten Hansen og Jørn Vendelbo på valg, og Frederik-
ke Thomsen var i forvejen udtrådt af bestyrelsen pga. jordomsejling. Ingen at 
dem modtog genvalg, og det blev vedtaget på generalforsamlingen, at bestyrel-
sen skulle udvides l 7 personer. Den nye bestyrelse kommer l at bestå af 
Johnny Krøy - Lars Kolster – Allan Nielsen som er kommende formand – S ne 
Kabel Rindom – Simon Søndergaard Beier -  Hans Kris an Gammelmark – Loui-
se Sejr Linding Pinnerup og 1. suppleant Mar n Blegvad samt 2. suppleant Ron 
van Vliet. Begge vore revisorer Steen Steensgård og Kenneth Hansen modtog 
genvalg. Vi siger selvfølgeligt mange tak l dem, der har været med i bestyrel-
sen.  
Det er lidt mærkeligt at tænke på, at det er det sidste indlæg, jeg sidder og skri-
ver l sognebladet, e er at jeg har siddet i bestyrelsen for markedet i 31 år, 
hvoraf de 26 har været som formand. Jeg har nydt et være med i bestyrelsen 
og være med l at planlægge og afvikle Dalager Marked. Jeg er glad for, at der 
er nye unge, som er parat l at gå ind i bestyrelsen og køre markedet videre. 
Det håber og tror jeg også kan lade sig gøre. At undvære markedet helt kan jeg 
ikke, så jeg er med som medhjælper frem over. 
Derudover bliver Dalager Marked 26.-28. maj næste år - altså fredag l søndag i 
pinsen. Sæt X i kalenderen - alle medhjælpere og besøgende, der er brug for 
alle.     😊God jul l alle. 

Med venlig hilsen Jørn Vendelbo  
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torsdag kl. 13.00 - 17.00 
fredag   kl. 13.00 - 17.00 
lørdag   kl. 09.30 - 12.30 

Kontaktpersoner:  Birthe  9736 6605  Gerda  9736 6034  
      Kirsten  2646.8265 

Åbnings der 

Borris Genbrug 
Storegade 15 
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Kontakt håndværkeren, hvis du er u l-
freds med et stykke arbejde. Ring l virk-
somheden eller henvend dig direkte l 
håndværkeren for at finde ud af, om I selv 
kan komme frem l en god løsning. 
Kontakter du håndværkeren uformelt 
uden at få noget ud af det, skal du e er-
følgende sende håndværkeren en skri lig 
klage lyder det fra håndværkerorganisa -
onerne…. 
… men så galt gik det nu ikke.  
Viggo Ejstrup Pedersen kom i tømrerlære 
i 1962 hos tømrermester Villy Damgaard 
Jensen, men i 1967 må e han ind og 
a jene sin værnepligt. I 1968 meldte han 
sig så som FN-soldat på Cypern, og vente-

den fra afslutning af rekru den i Viborg 
l udsendelse skulle jo bedrives med no-

get. 
Vinduerne i forældrenes hus på Vesterga-
de 22 trængte l udski ning, så med l-
sagn fra den gamle mester kunne Viggo 
arbejde på værkstedet og lave trævindu-
esrammer og døre med termoglas l hele 
huset. Heldigvis nåede han at blive fær-
dig, ja og fik dem monteret, så forældre-

ne kunne gå en kold vinter i møde uden 
bekymring.  
30 år senere er forældrene døde, og Nan-
cy og Viggo overtager så Vestergade 22, 
men først skal stuehuset have en større 
omgang. Det havde før været stuehus og 
stald i ét, så under gulvet lå kampesten, 
der skulle ernes. Hele renoveringsarbej-
det krævede både tømrer, murer, smed 
og elektriker, men så er det heldigt, at 
Viggo har 2 brødre og en svoger, der er 
henholdsvis murer, smed og elektriker. 
Det eneste, der næsten ikke blev ski et, 
var vinduer og døre. De var jo kun 30 år 
gamle. 
Nu snart 25 år e er igen har Viggo lagt 
300 mm rockwool på lo et og løbende 
lavet vedligehold på huset.  
Bedst som han troede, at nu kunne han 
slappe af, kom klagen. Dog var sagen ikke 
nået så langt, at der skulle skri lighed l.  
Fruen i huset, Nancy, kunne snart ikke se 
ud ad vinduerne. Glasset var mat, fordi 
vinduerne var punkterede, så hun mente, 
at han må e råde bod på fusk, han havde 
lavet for over 50 år siden. 
Fusk har det ikke været, for trærammerne 
kunne fint have klaret flere år endnu, 
men loven siger, at der skal isæ es 3-lags 
glas, og det var ikke arbejdet værd at 
sæ e i de gamle vinduer.  
Vinduerne blev bes lt og leveret. Som 
tømrer af den gamle skole lavede Viggo 
løse trærammer med skrås ver, beklædt 
med plas c, og placerede dem ind mod 
huset, så mængden af støv kunne mini-
meres, når de gamle vinduer skulle er-
nes og nye isæ es. Sidste hånd er lige 
lagt på projektet med isætning af døre og 
e erfølgende udfyldning med fugeskum. 
Klagen fra Nancy blev lbagekaldt, og 

HÅNDVÆRKERSJUSK 
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Da jeg arbejdede på skibsvær et B&W i 
København, hørte jeg e er sommerferien 
i 1962, at nogle af arbejdskammeraterne 
havde været på ferie i Øs yskland. Turen 
var organiseret af fagforeningen og koste-
de kun 200 kr. for rejsen med fuld forplej-
ning, overnatninger, mad og udflugter, 
det man nu kalder ”All Inclusive”. Jeg var 
interesseret i, hvordan det var derovre 
bag jerntæppet, så næste år i 1963 l-
meldte jeg mig l årets rejse og kom med.  
 

Øs yskland var ikke godkendt som et 
selvstændigt land af Danmark eller andre 
lande i Vesten, så vi skulle søge om indrej-
se lladelse hos den allierede Militærmis-
sion i Berlin. Alt det blev ordnet for os 
gennem vores fagforening og voldte ingen 
problemer. Da vi ankom med færgen fra 
Gedser l Warnemünde, blev vi overras-
kede ved at se, at der på hver side af ve-
jen, da vi gik i land over samme land-
gangsbro som bilerne, stod en poli bet-
jent med en maskinpistol og hjelm på. Det 
var, som om de frygtede en invasion.  
 

Vi blev vist det lokale skibsvær  i 
Warnemünde. Sammenlignet med B&W 
var det et meget gammeldags vær . De 
havde ikke portalkraner, men en masse 
mindre kraner. Vi fik god og rigelig mad, 
og der var øl og spiritus på bordet l de 
varme mål der. Det var tydeligt, at vi 
skulle forkæles, så vi kunne fortælle hjem-
me i Danmark, hvor godt livet var i DDR 
(Deutsche Demokra sche Republik).  
 
 

Vi var l nogle møder, hvor vi også blev 

spurgt om, hvad vi gerne ville se. På det 
første møde fortalte de om opstanden i 
Berlin i sommeren 1953. Jeg husker ikke 
det nøjag ge ordvalg, men det gik ud på, 
at opstanden var startet af 
”samfundsomstyrtende elementer,” som 
det var ”nødvendigt” at slå hårdt ned på. 
Jeg vidste dengang ikke meget om det, 
men har siden fundet ud af, at staten 
krævede på opfordring fra russerne, at 
folk skulle arbejde 10% mere for samme 
løn. Det protesterede folket imod og kræ-
vede llige, at der skulle a oldes demo-
kra ske valg i landet, et rimeligt forlan-
gende, synes man, i et land der kalder sig 
demokra sk. De e sammen med andre 

ng, man var u lfreds med, førte l en 
strejke, som bredte sig også l mange 
andre byer i DDR. Regeringen flygtede l 
byen Karlshorst, hvor den blev besky et 
af den sovje ske hær. E er opstanden 
blev omkring 5.000 personer arresteret, 
de fleste blev ret hur gt løsladt igen, men 
19 personer blev dødsdømt for meddelag-

ghed i opstanden og henre et. Nu me-
nes det, at oprøret i alt kostede 125 døde 
og et større antal sårede, da russiske 
kampvogne blev sat ind for at bekæmpe 
oprøret. 20 russiske soldater skal være 
blevet henre et, fordi de ikke ville skyde 
på demonstranterne, men det har ikke 
kunnet bekræ es.  
 

På et møde en dag blev vi spurgt, hvad vi 
gerne ville se. Da ingen andre sagde no-
get, sagde jeg en dag, at jeg gerne ville ud 
at se på landbrug. Det havde man så en 

Besøg i Øs yskland 

hjemmet emmede af fred igen. Ikke kun 
ro fik Viggo, nej det kan også mærkes på 
rumtemperaturen og dermed på varme-

regningen, som er et meget omtalt emne 
i disse der.  

Lili Kristensen 



57 

undskyldning for, at det ikke kunne lade 
sig gøre, men vi kunne få en rundtur i 
havnen, og det fik vi så.  
 

På et andet møde fortalte de, at man i 
denne uge fejrede Østersøen som et fre-
dens hav, hvor der ikke skulle være krigs-
skibe. Det var naturligvis underforstået, at 
de kommunis ske skibe gerne må e væ-
re der, for de forsvarede jo freden, me-
dens skibe fra NATO lande jo ville krigen 
og var uønskede der.  

Der var også adgang l at s lle spørgsmål 
på møderne, og jeg spurgte, om en bog 
med tlen ”En dag i Ivan Denisovitjs Liv” 
kunne købes i DDR. Det forsikrede man 
mig, at det kunne den, og lbød, at jeg 
kunne komme med hen i en boghandel 
for at se det selv. Bogen var lige udkom-
met på dansk året før oversat fra russisk, 
skrevet af Aleksander Solsjenitsyn, og det 
betragtedes som et tøbrud, at den kunne 
sælges i de kommunis ske lande. Bogen 
handler ifølge forlaget om livet en dag i 
en sovje sk fangelejr. 
 

Bogen skildrer én dag ud af 3653, som 
Ivan Denisovitjs skal lbringe i en lejr i 

Sibirien. 10 år plus 3 dage i llæg pga. 
skudår. Hans forbrydelse er, at han under 
krigen blev taget l fange af tyskerne og 
stak af fra dem. Når denne flugt lykkedes, 
må e det betyde, at han var gået ind på 
at være tyskernes spion – for hans dom-
mere er ingen anden forklaring mulig. 
Denne dag er en ganske normalt dag i 
lejren. En hverdag. Fak sk en god dag, 
hvor intet usædvanligt sker. Men netop 
denne afdæmpede form med de mange 
underforståelser gør, at tragedien gør så 
meget desto større indtryk på læseren.  

 Vi gik så hen l en boghandel, og en af de 
to tyskere, der fulgte mig, spurgte e er 
bogen. Svaret var ja, de havde ha  bogen, 
men den var udsolgt. Om det var rig gt, 
ved jeg jo ikke.  
 

Ved et andet møde spurgte jeg, om der 
var ytringsfrihed i landet, om man kunne 
sige, hvad man ville. Det forsikrede man, 
at det kunne man, og så sagde jeg: kan 
man for eksempel sige, at Walther Ul-
bricht (den daværende leder) er en idiot! 
Der blev døds lle i lokalet, og vores grup-
peleder, en mand i 60erne, kiggede på 
mig, og hvis blikke kunne dræbe, havde 
jeg ikke været her nu. Vores tolk, som 
havde været marinesoldat i København 
under krigen og aldrig havde lært dansk 
bortset fra, hvad han havde lært på gaden 
i København, sagde så, at det kunne man 
godt sige, men at man selvfølgelig ville 
tage en samtale med den pågældende 
person og vejlede ham. Mit tyske bestod 
dengang kun i, hvad jeg havde lært mig 
selv, da jeg i Sverige havde arbejdet sam-
men med en del tyskere og østrigere. 
Nogle af dem holdt den tyske avis ”Bild,” 
som de o e lod ligge, når de havde læst 
den. Jeg tog nogle med hjem og forsøgte 
at læse dem ved hjælp af en tysk-dansk 
ordbog. På trods af mit mangelfulde tyske 

Lønningerne var lave, men en ng havde alle 
råd l: en tur l stranden ved Østersøen. 
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må e jeg flere gange re e tolken, når 
han var kommet helt på vildspor.  
 

Når vi var ude at køre, skete det i en gam-
mel bus fra 1930-erne, og i modsætning 

l Danmark så var der tomt på vejene, 
man så næsten ingen privatbiler, men 
stort set kun lastbiler og busser, og der 
var bestemt ikke trængsel på vejene.  
 

En af de andre deltagere i rejsen fortalte, 
at han gerne ville fly e l Øs yskland og 
havde søgt om at må e gøre det. Men 
han fik afslag på sin ansøgning, man øn-
skede ham ikke. Jeg gæ er på, at man 
godt vidste, at manden e er en ds op-
hold i DDR ville blive skuffet og rejse hjem 
igen og dere er sikkert ikke ville rose 
landet DDR. 
 

En a en ville jeg og en jævnaldrende 
mand, som jeg husker hed Holger, ud og 
se på byen. Vi tog sporvognen, som var 
med tre vogne i række, og vi gik ind i den 
bagerste vogn, hvor der på en stolpe var 
en lille kurv, hvor man skulle lægge penge 
i som betaling for turen. Da vi ved næste 
stop så, at nogle tyskere, der stod på dér, 
ikke lagde penge i skålen, men gik hen og 
sa e sig, tænkte vi, at når tyskerne sny-
der med betalingen, så ville vi heller ikke 
betale og gjorde det ikke. Vi gik ind i en 
beværtning, sa e os ved et bord og be-
s lte to øl, som kom ret hur gt, da der 
ikke var ret mange folk lstede. Vi sad så 
og snakkede og drak vores øl. Da flasker-
ne næsten var tomme, og vi tænkte på, 
om vi skulle have en øl mere, kom tjene-
ren med to øl. Vi blev jo lidt forbavsede, 
da vi jo ikke havde bes lt dem. Da vi sag-
de det l tjeneren, pegede han på et bord 
et stykke fra os, hvor der sad en mand, og 
sagde, at denne mand havde betalt ølle-
ne. Vi kiggede over på manden, og jeg 
vinkede l ham, at han skulle komme 

over l vores bord, hvilket han gjorde. Jeg 
forsøgte at tale med manden på mit man-
gelfulde tyske og spurgte, hvad han lave-
de. Han sagde så, at han var matros på en 
båd, der sejlede med varer på en flod. Jeg 
forstod hur gt, at han ikke var kommu-
nist, for der var meget, han var u lfreds 
med i dagligdagen: arbejdsforholdene, 
vareforsyningen med mere. Jeg forstod 
desværre ikke alt, hvad han sagde, men at 
han var meget u lfreds med forholdene i 
landet, det forstod jeg.  
 

Med hensyn l vareforsyningen i DDR 
gjorde jeg følgende erfaring: Jeg havde en 
a en drukket lidt rigeligt af den gra s 
alkohol og havde det ikke så godt om 
morgenen e er. Jeg fik derfor den ide, at 
et glas mælk ville kunne hjælpe med at 
jage tømmermændene på flugt, og jeg gik 
ind i en bu k og forlangte mælk. Jeg fik 
spørgsmålet: Har De små børn? Det må e 
jeg svare nej l, og så var der ikke noget 
mælk l mig. Det forbavsede mig, da et af 
de største erhverv i området dligere 
havde været landbrug, men bureaukra-
terne, der styrede planøkonomien, havde 
åbenbart ikke regnet med, at også andre 
end små børn gerne ville drikke mælk. 
 

En dag i den nævnte Østersø uge var der 
en parade ned gennem byen. Landets 
leder Walther Ulbricht stod alene på en 
pla orm i højre side af gaden, der var 
hævet godt en meter over gaden og tog 
imod folkets hyldest, når de marcherede 
forbi. Først kom soldaterne, så byens bor-
gere og l sidst vi gæster. Jeg mener, at 
borgerne vinkede l ham, og han vinkede 

lbage igen, det gjorde jeg nu ikke, men 
jeg fik da set ”giraffen” på nært hold.  
 

Vi var også l et møde, hvor en anden af 
koryfæerne holdt en tale om udenrigspo-
li k og ”Østersøen som Freden Hav.” Vi 
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Program for Indre Mission  
 (Hvor intet andet er anført, er arrangementerne i Borris Missionshus) 

 
December 
07. kl. 19.00  Vi synger julen ind 
Januar 
11. kl. 19.00  Fælles bedemøde i Astrup v/ Simon Møller Olesen 
28. kl.  Ak vitetsdag i hallen - info følger 
Februar  
19. kl.  Fastelavnsfejring i hallen 
24. kl. 17.30 Familiea en 
 
Første møde i marts er onsdag den 8., hvor der er generalforsamling 

forstod ikke meget af det, der blev sagt, 
men da vi var blevet placeret på forreste 
række og alle andre klappede voldsomt, 
da talen slu ede, så klappede vi af høflig-
hed mod værterne også med. Jeg tror, at 
de fleste, der deltog i besøget, var kom-
munister, nok ikke alle medlemmer af 
par et, men de var sympa sører. Jeg var 
nok den eneste, der ikke havde sympa  
for par et, men det holdt jeg for mig selv, 
da at diskutere poli k med en kommunist 

var håbløst, for hvis man kom med noget, 
de var uenige i, fik man spørgsmålet, om 
det var noget, der havde stået i ”Land og 
Folk,” det kommunis ske dagblad, for alle 
andre aviser regnede de for 
”utroværdige”. Mit mo v l at deltage i 
ferien var, at jeg gerne selv ville se, hvor-
dan livet var på den anden side af 
”jerntæppet,” og det lykkedes jo. 
 

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

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

 

 

 

”En hånd kan blive l fem hænder” 

Borris Skoles Venner 
En stø eforening for ”Vores Børn” 

 

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

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

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

Foreningens reg.- og konto-nr.: 7625 - 2341284 
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Kære Borris - Det har været så hygge-
ligt at skrive de e afsnit, om hvad der 
er sket i mit liv, e er jeg gik ud af Bor-
ris Skole for 10 år siden. Tiden er flø-
jet afsted, og der er sket meget i mel-
lem den.  Jeg havde en fantas sk 
skolegang på Borris Skole, og det er 
o e noget, vi snakker om i min skøn-
ne vennegruppe af Borris-piger, når vi 
samles i vores små lejligheder i Aar-
hus.  
E er jeg gik ud af Borris Skole, fort-
sa e jeg på Kirkeskolen i Skjern. Her 
havde jeg endnu tre sjove år. Jeg syn-
tes, det var betryggende, at jeg havde 
Borris-folkene at starte den nye hver-
dag op med. På de e dspunkt var 
det heller ikke længe siden, at jeg var 
fly et l Skjern med min familie. Så 
jeg vænnede mig også hur gt l den 
nye by e er skoleski et, da vi al d 
kunne tage hjem l mig, når vi havde 
fri. 
 
Jeg beslu ede at tage direkte på gym-
nasiet, VGT i Tarm, e er 9. klasse. Her 
gik jeg på Idrætslinjen, som hovedsag-
ligt bestod af fag, jeg virkelig godt 
kunne lide, og de fag, jeg holdt knap 
så meget af, kunne jeg hur g få over-
stået - Det var bare perfekt!  
Igen var jeg heldig, og jeg havde tre 
dejlige år her, hvor jeg glædede mig 

l at komme i skole hver dag.  
Undervejs i min skolegang på Kirke-

skolen 
holdt 
jeg 
mere 
og me-
re af at 
spille 
fod-
bold. 
Og det 
fort-
sa e 
heldig-
vis 
igen-
nem 
årene 
på VGT. E er et kort visit i Skjern GF 
blev jeg spurgt af en træner fra Vild-
bjerg SF, om jeg ville ski e l hans 
u13-hold. Jeg fandt hur gt ud af, at 
denne klub kunne være en stor fordel 
for mig i . at blive bedre, da det var 
på eliteniveau - så jeg ski ede, og der 
blev jeg, ind l jeg var 18 år, hvor jeg 
var en del af deres forskellige DM-
hold. Jeg elskede at være her, jeg ud-
viklede mig rig g meget, og jeg fik en 
masse skønne bekendtskaber. Derfor 
blev jeg også mere seriøs omkring 
sporten, og hele min hverdag blev 
bygget op e er den.  
Jeg trænede tre gange om ugen i Vild-
bjerg, hvor to af dem indeholdt styr-
ketræning bage er, og så kunne jeg 

10 år e er 
Af Maiken Greve Hansen 

Da er af Bente Greve Jeppesen & Børge Hansen 
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lige klemme en indendørsfodboldtræ-
ning ind fredag a en i Skjern Hallen 
inden weekendens kamp, der kunne 
foregå både i Jylland, på Fyn og Sjæl-
land. Det styrede fak sk også mine 
forældres hverdag, da de skulle køre 
mig l og fra træning, så det gav man-
ge hyggelige mer med dem på lande-
vejen.  
I ski et l Vildbjerg blev også jeg ind-
s llet l DBU’s u14 ungdomslands-
hold. Her kom drømmen om en fod-
boldkarriere så småt, og den voksede i 
takt med, at kravene, forventningerne 
og udfordringerne blev større. Der var 
mange om buddet l pladserne på 
ungdomslandsholdet, så landstræner-
nes ord om forbedringer skulle man 
ly e l. Jeg kom heldigvis igennem 
nåleøjet, og jeg blev udtaget videre l 
u15-, u16-, u17- og u19 ungdoms-
landsholdet.  
De e gav mig nogle af de største op-
levelser for livet: at spille landskampe 
og synge na onalmelodi. Jeg nåede at 
spille 10 landskampe, score et mål, 
blive kampens spiller, bære anfører-
bindet, og jeg fik lov l at spille sam-
men og imod nogle af de dyg gste 
fodboldspillere.  
Desværre skete der det, en atlet aldrig 
kan undgå, men som man aldrig håber 
på sker: skader.  
I 2017 fik jeg en stor knæskade, der 
nødsagede mig l at stoppe. Jeg er 
blevet opereret tre gange i knæet si-
den da, men resultatet er desværre 
aldrig blevet nok l, at jeg kan spille 
fodbold.   

E er lange snakke med mine forældre 
og søster fik de mig l at indse, at jeg 
kunne være min fodbold- d bekendt, 
og jeg ikke skulle være så selvkri sk, 
som jeg var, da jeg følte, jeg gav op. 
Så nu er jeg stolt over det, jeg har op-
levet.  
 
Der var ingen tvivl om, at jeg skulle 
have en uddannelse, uanset om jeg 
spillede fodbold eller ej. Så det skulle 
jeg finde ud af, hvad der passede l 
mig, da jeg dimi erede fra VGT i 
2018.  
I mit sabbatår fik jeg arbejde ved 
Skjern Hjemmepleje, da jeg blev nys-

gerrig på, om sundhedssektoren væk-
kede min interesse. Og det gjorde 
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den. Jeg nød at køre rundt l de små 
byer omkring Skjern og hjælpe og 
snakke med borgerne. Derfor be-
slu ede jeg mig for at trække teltpæ-
lene op og fly e l en lille lejlighed i 
Aarhus Centrum og søge ind på syge-
plejerskeuddannelsen på VIA. Heldig-
vis lykkedes det at blive optaget her, 
og ind l skolestart i september 2019 
arbejdede jeg som a envagt i hjem-
meplejen i Vejlby-Risskov.   
 
Hvad laver jeg så nu?  
På nuværende dspunkt er jeg i gang 
med at skrive bachelor med to andre 
piger fra min klasse - så hvis alt går 
vel, så bliver jeg færdiguddannet sy-
geplejerske l januar. Tanken om at 
blive færdig giver både store smil, 
men også nogle bekymringsrynker, 
for så starter det virkelige voksenliv.  
Men jeg glæder mig, og det ser hel-
digvis ud l, at jeg kan blive ansat på 
den afdeling, jeg var i prak k ved og 
fik studiejob hos inden sommerferi-
en. Jeg har lige været på udlands-
prak k i Sydafrika i en måned sam-
men med to studieveninder - Vi hav-

de en helt fantas sk 
tur med ufa elig man-
ge oplevelser både på 
klinikken, vi var i prak-

k på, og i fri den og 
weekenderne, hvor vi 
bl.a. var på safariture, 
sprang bungyjump, 
skywalket, paraglidet 
og klatrede i gro er.  
 

Og i . fodbolden… Så kunne jeg ikke 
undvære den. E er mine opera oner 
i 2019 forsøgte jeg to gange at spille 
fodbold igen i Aarhus. I begge klub-
ber, jeg nåede at spille i, havde jeg 
samme træner, og han blev ved med 
at foreslå, at jeg kunne blive træner, 
nu hvor knæet ikke gad mere. De e 
gjorde han i et halvt år, og jeg blev 
ved med at tænke: ”den er go’ med 
dig, det aner jeg jo ikke, hvordan man 
gør”. Men så fik han mig overtalt, og 
jeg blev træner for et serie 2 kvinde-
hold i VSK Aarhus. Det var fantas sk 
at være lbage, og vi endte med at 
rykke op i serie 1. Men typisk mig var 
der ikke nok mer i døgnet på det 

dspunkt l, at jeg kunne tage en 
sæson mere ved siden af sygepleje-
studiet, der vekslede mellem prak k-
ker på Skejby Sygehus og skolegang 
på VIA, som jeg gerne ville prioritere 
højt.  
 
Men men men… I løbet af sommerfe-
rien 2022 fik jeg ”hjemve” igen, og 
jeg sagde ja l to fodboldtræner-jobs. 
Jeg blev assisten ræner for kvindese-
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rien i klubben ASA i Aarhus, hvor jeg 
træner kvinder i alderen 19-33 år 
sammen med mine dligere Aarhus-
trænere. Og så fik jeg det store lbud 
om at blive assisten ræner for u14 
pigelandsholdet i Region Midt - det 
samme hold, som jeg var en del af 
som 12-13-årig, hvor man en gang om 
måneden mødes for at træne og ud-
pege de største talenter. Disse piger 
er så engageret og har en kæmpe glæ-
de l sporten, det er helt fantas sk at 
se. Vi har lige været afsted l en mini-
turnering i en weekend i Ikast, hvor vi 
spillede mod u14 ungdomslandshol-
dene fra Region Nord- og Syddan-
mark.  
 
Udover sygeplejestudiet og fodbold 

nyder jeg at bruge d med mine ven-
inder, venner, familie, fitness og spin-
ning. Og en anden oplevelse for livet, 
jeg har fået, er, at jeg er blevet mo-
ster l en lille fyr, Oliver - Det er bare 
så stort. Jeg forsøger ihærdigt på at få 
ham l at elske fodbold.  
 
Det er spændende, hvad frem den 
bringer. Men der er ingen tvivl om, at 
jeg kommer lbage l Vestjylland, 
måske om to års d - for jeg er bare 
vestjyde!  
Tak for I læste med om mine år e er 
Borris Skole, som sagt var det så hyg-
geligt at skrive om - Glædelig jul og 
godt nytår l jer! 

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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 Høs est i Borris 
Borris’ gladeste VVS’er, Henning Iversen, tog i marts måned ini a v l at samle 
en lille flok, for der skulle da holdes en fest igen i Borris. Det trængte vi l 😊 
Det tog ikke lang d at samle en håndfuld hjælpere, og heller ikke lang d før vi 
havde beslu et, at festen skulle være en Høs est. Der skulle nemlig ikke nød-
vendigvis være en særlig anledning, men festen skulle være for alle, og der skul-
le være livemusik, så vi kunne danse. 
Menuen tog heller ikke lang d at beslu e – det skulle være simpelt og lækkert, 
og så skulle der bare være plads l masser af hygge. 
Festudvalget blev ret hur gt enige om, at det var nødvendigt at lægge flere 
a enener ind l prøvesmagning af både menu, drinks og vin, for vi kunne jo 



67 

  

 ikke servere noget, der ikke var grundigt prøvesmagt. Det resulterede i nogle 
rig g hyggelige prøvesmagningsa ener, hvor vi kom l at lære hinanden end-
nu bedre at kende – nøj, det var hyggeligt :) 
Jo tæ ere vi kom på selve Høs esten, des flere henvendelser fik vi fra søde 
medborgere, som lbød deres hjælp l det prak ske. Hvor er det skønt at 
mærke folks velvilje l at hjælpe, og at vi her i byen bare rykker sammen og 
gerne vil hinanden. 
Selve a enen forløb over al forventning. Vi havde gjort alt hvad vi kunne for at 
få rammerne på plads for festen, men det var jo op l alle jer at få festen skudt 
i gang – og 1000 tak for det. Sjældent har man da set et dansegulv så fyldt hele 
a enen med alle aldre. Der var livemusik fra ”De spildte Talenter”, som også 
havde egen DJ med, når musikerne skulle holde pause, og de gjorde det bare 
helt forrygende. 
 
Maden blev leveret af ”Thomas Gris” fra Sdr. Felding, og vores lokale dessert-
dronning, Anne Marie, tryllede den lækreste dessert frem. 
Tradi onen tro havde vi by et barpersonale med Lundgaard-klanen fra Stau-
ning, og vi fik også hjælp fra familien Knak fra Ådum, som sammen sørgede 
for, at ingen gik tørs ge hjem. 
 
Vi vil gerne beny e lejligheden l at sige 1000 tak for opbakningen. Det var 
fantas sk at feste med jer alle, og vi glæder os l næste fest. 
 

Mange glade hilsener fra Festudvalget. 
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Fælles varmeforsyning i Borris, kan/vil vi det? 
 
Emnet er ikke morsomt, men nødvendigt.  
 
• De e er en kort informa on om emnet. Vi vil bede jer alle om at fortælle os, 
om I er interesseret i, at vi fortsæ er arbejdet for en fælles varmeforsyning, 
og om I er interesseret i, at vi får lavet en fælles a ale med en energirådgiver 
for at få lavet energitjek hver især l den bedst mulige pris.  
 
Det er vig gt at slå følgende ubehagelige facts fast:  
• Disse overvejelser løser ikke denne vinters varmeøkonomiske problemer og 
mest sandsynlig heller ikke næste vinters, ligegyldigt hvad vi får mulighed for, 
hvis vi vil lave noget fælles.  
 
• Senest 2030 forbydes gasopvarmning af private boliger. Derfor skal vi blive 
a larede, om vi vil prøve at klare det i fællesskab.  
 
• Varmepumper er en løsning vi kan vælge hver især — hvis vi har råd.  
Problemet er bare, at hvis vi alle vælger varmepumper, og en del sam dig 
over d evt. også anskaffer elladestandere l elbiler, så bryder elne et sand-
synligvis sammen for os alle! Ne et har ikke kapacitet l at klare det, som det 
er nu, det skal først udbygges.  
 
• Det vil sige, at vi skal a lare, hvad vi vil, selv om den både er urimelig og 
kommer l at koste penge. Overordnet er det centralt, hvor mange der vil væ-
re med, hvis vi skal kunne lave en fælles løsning. Det kaldes lslutningsprocen-
ten, og den skal helst være 60%-70%. 
 
• De landsbyer, der har gasopvarmning og ikke finder en fælles løsning, vil bli-
ve frem dens tabere!  
 
Jo flere der fortæller os, hvad de mener/vil og kommer l de næste Borgermø-
der, jo hur gere vil vi kunne a lare, hvad der er muligt!  
 

Borris Sogneforening og Borris Rådet  
 

Kontakt venligst Jes Nissen   
Mail : jes.nissen@live.dk  Mobil : 21226440  
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Guldkonfirma on 
Første række siddende fra venstre: 
Lone Dalgas Vesterager (Jensen), Hanne Ahrens (Madsen), Linda Kristensen 
(Jensen), Inga Nygaard Nielsen (Rasmussen), Linda Bjerg (Madsen). 
Anden række fra venstre: 
Je e Bonde Pedersen, Kirsten Rosenstand Henneberg, Kirsten Rahbek Jensen, 
Ingrid Refstrup (Tarbensen), Ane e Larsen (Christensen). 
Tredje række fra venstre: 
Jørgen Vestergaard Nyhus, Carsten Rahbek, Jens Kris an Rindom, Hans Jørgen 
Nielsen, Carsten Vestergaard Pedersen, Søren Therkelsen og Henning Jacob-
sen. 
På konfirmandholdet fra 1972 var der 23, der blev konfirmeret. 
Nogle stykker havde taget ini a v l en sammenkomst, som løb af stablen 
den 29. oktober.  
Guldkonfirmanderne mødtes ved Borris kirke l fotografering, hvore er de 
kørte på Vestergade l Je e Bonde Pedersen, der havde åbnet sit hjem for 
sine gamle skolekammerater. Her fik de e ermiddagskaffe og masser af d l 
snak og hygge. Et par af klassens lærere, Hanne Birgit og Helge Christensen 
deltog også om e ermiddagen. 
A ensmaden indtog de på Kineseren, og afslutningen på dagen skete på Ve-
stergade. Med de bedste inten oner blev der valgt et nyt festudvalg, så et 
gensyn kunne ske om 3-5 år.  

 


