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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. 

 

HUSK  - vi har fået vores egen Mobilepay – nummeret er 
162654  
Selvom Dalager Marked har været ude med en stor pose 
penge, modtager vi stadig gerne bidrag, enten på Mobile-
Pay eller l nedenstående konto. 
 

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. maj 2023 
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Fælles Generalforsamling 

 

Torsdag d. 30.marts 2023 

Kl. 19:00 

I Borris Sports- og Kulturcenter 
Program:  

Borris Gymnas k- og ungdomsforening 

Borris Rådet 

Borris Sport- og Kulturcenter 

Borris Vandværk  

Borris Idrætsforening 

Borris Sogneforening 

Borris Skoles Venner  
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Fredag d. 9. december hav-
de vi i samarbejde med 
Sara og Simon Møller Ole-
sen, i al hemmelighed, 
planlagt en lille overraskel-
se for særligt én af delta-
gerne i årets interna onale 
julegudstjeneste.  

For det er o e sådan, at 
Borrisprisen overrækkes, 
når modtageren mindst 
venter det.  

Liliia Shaba na deltog og 
hjalp med at oversæ e, 
både l julegudstjenesten 
og kaffen bage er. Så der 
var styr på hovedpersonen.  

Liliia blev både rørt og me-
get overrasket, da hun blev 
kaldt op foran forsamlin-
gen. Diplomet blev læst op, 
og der blev klappet - endda 
flere gange.  

Liliia oversa e straks, og nåede endda at sige TAK for hjælpen l nødhjælp på 
hele 4 sprog.  

Tillykke med prisen ønsker Borris Sogneforening. 
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Fælles varmeforsyning i Borris. 
 
Der er heldigvis kommet mere ro på gas- og elprisen nu, men de er stadig høje. De 
største udfordringerne for mange har været de vilde aconto betalinger, som er blevet 
opkrævet. Håbet er, at der snart må komme en del lbage, da det jo heldigvis ikke er 
gået så galt som frygtet. 
 

Det betyder desværre ikke, at vores udfordringer er slut, da der på længere sigt stadig 
er problemer, der skal klares. Vi har vist nok e erhånden alle fået besked fra kommu-
nen, at vi her i Borris er vurderet l at være en oplagt ernvarmeby, men den udfor-
dring må vi selv løse! Vi er den største landsby i kommunen, der ikke har ernvarme! 
 

Vores problem er, at folke nget har beslu et, at senest ca. 2030 må fossile produkter 
som gas (inkl. biogas) og olie ikke bruges l opvarmning af private boliger. Hvordan 
gasog elpriserne vil opføre sig frem mod 2030 kan ingen sige. 
 

For at kunne tage s lling l, hvad der skal ske m.h.t. boligopvarmning i Borris, og finde 
ud af, om der er basis for en fælles varmeforsyning, kræver det, at vi har et dækkende 
overblik over, hvor mange der endnu ikke har valgt egne løsninger, og at vi har udreg-
ninger af, hvad de forskellige løsningsmodeller koster. Derfor regner 2 forskellige fir-
maer på fuldt tryk på disse tal lige nu (Det undersøges også, om overskudsvarme fra 
foderstoffen kan bruges). 
 

Der vil i løbet af de næste måneder komme tal på bordet, så vi får noget at tage s lling 
l. Det vil derfor være vig gt, at alle, der overvejer egne løsninger, overvejer, om ikke 

de lige skal vente, ind l vi har tallene og kan sammenligne. Jo flere der vil vente, jo 
bedre grundlag vil der være for en fælles løsning. 
 

Når vi har samling på de forskellige tal og udregninger, vil der blive indkaldt l borger-
møde. 

Jes R.Nissen  Borris Rådet 



10 

Borris 4H  
Tilmelding 2023 
Så starter 4H op igen. 

Derfor byder vi på sa evand og kage onsdag den 22. 
marts i det store frikvarter i seniorhuset. 

Her kan du få mere informa on omkring 4H og evt. 
melde dig l. 

Vi har en facebookside, som jeres forældre meget 
gerne må gå ind og blive medlem af. Der vil løbende blive lagt alt info op. Søg på Bor-
ris 4H. 

Vi vil også rig g gerne have en bekræ else på, at du må gå l 4H. Enten på Facebook-
siden eller på sms 26136813(Hanne) 

Det koster 200,- i kon ngent for hele sæsonen, og der betales på 4h.dk 

VI SES  

Hilsen 4H lederne 

Kaja Madsen, Kaj Bøndergaard, Rikke Moesgaard, Marie Louise Buskbjerg, Rene Mad-
sen og Hanne van Vliet 
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 Program 2023 

 
17. april Cykeltur l Erhvervsskolen 
3. maj  Krea v dag – hvor der males t-shirt og    
  laves græstrolde 
6. - 7. og 14. juni  Madskolee ermiddag (man deltager kun   
  én af dagene) 
25. august Kanotur - en årlig tradi on der indeholder vand, sej- 
  lads, sjov og  hygge. Alle kan være med 
September Nature ermiddag (mere info senere) 
27. oktober Generalforsamling og afslutning i Bork 

legeland. 
Nærmere informa on kommer om hvert enkelt arrangement. 

Kontakt os gerne ved spørgsmål: Tlf: 26136813 (Hanne)  61162418(Rikke) 



12 

Nyt fra gymnas kken 
 

I år kan vi heldigvis endelig se 
lbage på en gymnas ksæson 

uden a rydelser pga. Corona og 
nedlukninger. Der har hele e er-
året og vinteren været godt gang 
i den i hallen hver rsdag og ons-
dag. 
I denne sæson har vi også kunnet 
genoptage en populær tradi on, 
nemlig de to ture l DHE i Skjern, 
hvor både trænere og gymnaster 
på de ældste børne/unge hold 
har nydt godt af sjovt samvær og 

muligheden for at øve spring i 
e erskolens gode faciliteter. 
 Vi har også i denne sæson  
været så heldige at få stor 
økonomisk stø e fra Dalager 
Marked, Sydbank, Velux Med-
arbejderfond og Lauge Bon-
de. Derfor har vi kunnet inve-
stere i nye redskaber l glæ-
de for både trænere og gym-
naster.  

Det ville vi naturligvis gerne sige 
mange tak for, og derfor havde 
vi inviteret sponsorerne forbi l 
en lille fotoseance, hvor de også 
fik lejlighed l at se, at redska-
berne allerede var blevet taget i 
brug med stor iver. 
 
Onsdagspigerne har desuden 
fået et lskud l nye yoga bolde 
fra Borris Genbrug, og Vestjysk 
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Biogas har igen været sponsor på bluser l de nye ledere. Det vil vi naturligvis også 
gerne sige mange tak for. 
I skrivende stund arbejder alle hold hårdt på serierne l gymnas kopvisningen d. 4. 
marts, hvor vi håber at se en masse glade lskuere l årets flo e opvisningsprogram. 

  Program for Indre Mission  
  (Hvor intet andet er anført, er arrangementerne i Borris Missions-
hus) 

Marts 
08. kl. 17.30  Fællesspisning 

08. kl. 18.3  Generalforsamling 

22. kl. 19.00  Fællesbibel me oplæg v/Anders  

April 
04. kl. 19.00  Optakt l påske i Astrup  

Maj  
10. kl. 19.00 Møde om Israel v/ Simon Møller Olesen 

Første møde i juni er onsdag den 7. -  Walk and Talk, og vi mødes ved 
missionshuset kl. 19.00 
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Program for 

Gymnastikopvisning lørdag d. 4. marts 2023 

Ret til ændringer forbeholdes 

 

14:00  Velkomst 

      14.20  Træneropvisning: Peder, Nicolaj, Morten, Halfdan, Inger & Signe  

      14:26   Forældrebarn: Mia, Vibeke & Stine 

14:38  Puslinge: Mette, Dorthe, Camilla, Sabrina, Inga, Emil, Asta, Ane & Lykke 

14:50   Krumspring: Ditte, Rikke, Jonas, Flemming, Laura, Tilde & Astrid  

15:02  Jumpingfitness: Mette  

15:18   Kaffepause  

15:33  Juniormix: Kristen, Maja, Signe, Steffen, Tobias, Rasmus & Anders 

15:53  Onsdagspigerne: Tove  

16:01   Småspring: Frida, Inger, Heidi, Ida, Jørgen & Christian   

16:13   Storspring: Inger, Nicolaj, Peder, Morten & Halfdan  

16:25  DHE Efterskole: Søren, Peter, Louise & Christina 

  Gaveregn  

  Farvel & TAK  

                                HÅBER VI SES I HALLEN …………. 

Alle er velkommen, gymnasterne glæder sig til at give jer alle en 

            dejlig eftermiddag fyldt med skøn gymnastik. 

   Entre 60 kr. for voksne, Børn gratis til og med 6. klasse. 

Hilsen Gymnastikudvalget                                       
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Lidt fra Sogneforeningen.  
D. 14. november havde vi besøg af 
Søren Vester, der holdt et super 
foredrag. Søren kom på meget un-
derholdende vis rundt om de for-
skellige tv-programmer, han med-
virker i, så der blev både snakket 
hus og have. Det hele blev krydret 
med fællessang, gode grin og en 
spandfuld god energi over at bo i 
en landsby, hvor vi vil hinanden.  

Første søndag i advent havde vi det 
fineste juleoptog gennem byen. 
Der deltog mange flot julepyntede 
heste og ry ere. Optoget gik gen-
nem byen, forbi plejehjemmet, 
hvor der var d l lidt klapning, 
inden det slu ede ved hallen. Her 
delte julemanden slikposer ud, og 
der blev serveret sa , gløgg og 
æbleskiver.  

Tak l Stald Lodal og de andre fine 
heste og ry ere, der deltog.  

Borris Prisen 2023 blev uddelt d. 9. dec., og det skete l kaffen e er den interna onale 
gudstjeneste. Her blev Liliia Shaba na meget overrasket og glad over, at være de e års 
prismodtager.  
Næste gang, vi invitere l fællesspisning, bliver d. 9. marts.  
Den store fælles generalforsamling bliver i år a oldt torsdag d. 30. marts.  
Vi glæder os l at se jer l de kommende arrangementer! 
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Borris IF 
Om et øjeblik starter forårssæsonen for fodbold. Derfor var det rart, at 
BIF kunne meddele præcise opstarts dspunkter mv., men det kan vi 
desværre endnu ikke! Men inden opstart vil der blive lagt informa oner 
på Borris Sogns facebookgruppe – så hold øje. 
I e eråret/vinter har der stadig været gang i fodbolden. Om torsdagen 
har BIF lejet hallen et par mer l seniorfodbold. Her har været om-
kring 20 herrespillere. Om fredagen har hallen været booket l de yng-
re kræ er. Således har 1. -7. klasse spillet indendørs fodbold, opdelt på 
to hold.  

Det var en kort update fra BIF.  

Venlige hilsener fra bestyrelsen. 

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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Update fra byrådet - februar 2023 
Nyheden om Megaton-projektet er det, som har fyldt meget den seneste d. Det er et 
meget stort og ambi øs projekt - også grænsende l det urealis ske, vil mange sige - 
for hvor skal de 4000 hektar solceller, 30 møller på land og 150 møller på havet være?  

Det bliver en stor opgave, hvis det skal realiseres, men ideen, vi blev præsenteret for, 
blev vi nødt l at undersøge mere og fortælle om, var vores klare overbevisning. Derfor 
gør vi det også noget anderledes denne gang, hvor vi fortæller om projektet, inden vi 
har en ansøgning. Mange har ønsket dligere borgerinddragelse og dialog med lokal-
områder for VE-projekter (Vedvarende Energi), så vi gjorde et forsøg på de e med et 
borgermøde i Tarm, hvor alle var inviteret.  

Men hvor mange kommer l sådan et møde? Vi gæ ede på 500, men heldigvis fik vi 
bes lt plads og kage l 1000 nogle dage før, for der kom 1000 mennesker!! Det var 
virkelig en god a en med mange gode blandede spørgsmål, hvor både bekymringer og 
holdninger kom frem. De lbagemeldinger, jeg har fået - og det er en del – siger, at det 
var en god og informa v a en - og godt at vi dligt fortæller om tankerne bag projek-
tet. Vi har beslu et, at vi holder et møde mere, når vi har fået ansøgningerne, og vi har 
vurderet på, hvor områderne med sol og vind skal være. 

Der er så meget at fortælle om projektet og de synergier og frem dsmuligheder, det 
kan give vores kommune, som er svært at gengive, men kort fortalt: 

• en fabrik der skal lave frem dens grønne brændstoffer (brint, ammoniak, E-
metanol) l fly og skibe 

• vi kan udny e landbrugsarealer to gange - energi med biodiversitet/nye 4 % 
brak-naturarealer/landbrugsdri  med ex græs. Vi skal i forvejen ekstensivere 
16.000 hektar landbrugsjord (16%) i kommunen for at opnå klimamålene! 

• Vi kan få billig ernvarme, som skal udrulles l store dele af kommunen 

• Vi kan få nye virksomheder, der kan bruge overskudsvarme 

• Bruge renset spildevand l produk onen 

Jeg hører t, at ny atomkra  er bedre end solceller og vindmøller, og jeg har også set 
Anders Lund Madsen rejse rundt i Ukraine og Sverige for at se på a-kra værker, som 
ser ufarlige ud. Jeg tror på, at der bliver forsket rig gt meget i a-kra  i frem den, og at 
det nok skal komme l at dække mere af frem dens energiforsyning. Fakta er bare: 
Hvor vi står nu, er det en dyrere energiform end sol og vind, nyeste genera on a-
kra værk i Europa er finsk og har været undervejs siden 2005 og kører ikke 100% end-
nu. Så mangler der en poli sk beslutning om, at vi skal have a-kra  i Danmark. Skulle vi 
i frem den kunne ski e møllerne ud med a-kra , så har vi stadig brug for Metaton-
fabrikken l at lave de grønne flydende brændstoffer l fly og skibe. 
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Men tag fat i mig, hvis I vil høre mere om projektet, så fortæller jeg gerne om det og 
ly er også l bekymringer. 

Vi har mange andre spændende sager på dagsordenen - især nye lokalplaner l gode 
projekter får vi stadig mange af. Kommunens planafdeling har været meget udfordret 
af manglende personale og lederski  det seneste år, så listen er e er min mening alt 
for lang, så derfor vil vi gøre meget for at få vente den nedbragt det kommende år. 

Vi ser med bekymring på udviklingen af børnetallet - i 2022 blev der kun født 455 børn 
mod 563 børn i 2021 (ca 900 børn for 10 år siden), så vi kommer l at se lukning af 
skoler inden for få år - når de kommer under 60 elever, lukkes skolen. Det er noget, 
børne-familieudvalget følger tæt, og de gør, hvad de kan for at justere pasnings lbud-
dene e er behovet. 

I Borris har vi også ha  nok at se l med Brugsens lukning og et ernvarmeprojekt på 
vej. Jeg glæder mig gang på gang over, hvordan vi kan få ng l at lykkes, og det er 
også noget, der bliver bemærket rundt om i kommunen. Så kun en opfordring l at 
bakke op om de mennesker, der arbejder for vores alles bedste. Nu skal det bare blive 
forår, så vi kan få gang i byen igen med alle de tradi onsrige ak viteter, vi har opbyg-
get gennem årene. 

De e blev ordene for denne gang. 

Med venlig hilsen 

Ole Nyholm Knudsen, tlf.40870553 

Byrådsmedlem for Venstre i Ringkøbing-Skjern Kommune 

Formand for teknik- og miljøudvalget 
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10 år er gået, siden jeg var elev på 
Borris skole. Hvis man må bruge det 
jyske udtryk ”siden da er der løbet 
meget vand i åen,” vil jeg det, men 
sam dig ligger den d mig også me-
get nær, en fantas sk skole d med 
mange skønne minder at tænke lba-
ge på.  
 

Jeg forsa e videre på Kirkeskolen, 
hvor jeg var i 2 år. I den d gik meget 
af min fri d med gymnas k både lo-
kalt i Borris som træner og gymnast, 
samt juniorholdet i Skjern. Jeg var 
også barnepige for flere familier i by-
en, jobbet som ikke føles som et ”job” 
– men en stor lyst og glæde. I 9. klas-
se tog jeg på Brejninggaard E ersko-
le, et år som på mange punkter har 

gjort mig l den person, jeg er i dag. 
Et oplevelsesrigt år med mange nye 
venskaber – som der stadig holdes 
fast i.  
 

E er et år i e erskoleverdenen skulle 
et valg træffes, jeg vidste, jeg ville på 
gymnasiet – og valget faldt på HTX i 
Skjern. En helt igennem fantas sk 
skole, som jeg kun kan give de varme-
ste anbefalinger. Tre lærerige år med 
masser af oplevelser, hårde eksa-
mens der, fester og gode venskaber. 
Min linje bestod bla. af produktudvik-
ling, hvor jeg dannede gruppe med 
Julie Ørskov, og vi udviklede et pro-
dukt, som vi kaldte Clean Grip. Det 
gav oplevelser for livet med sig, en 
tur på Børsen i København, hvor vi 
vandt 2. pladsen i DM i teknologi. En 

d jeg tænker lbage på med smil på 
læben, for det var stort. Igennem mi-
ne tre år på gymnasiet lavede jeg sta-
dig masser af gymnas k, både lokalt 
som træner på to hold og på aspirant-
holdet. I den d arbejdede jeg også 
på Åstedparken i køkkenet, og l sidst 
også i plejen – et livsbekræ ende 
arbejde.  
 

Da jeg startede på gymnasiet, dukke-
de en fyr op i mit liv, eller det gjorde 
han allerede inden, jeg drog på e er-
skole. Men med en kæreste hjemme 
og være e erskole var ikke det, jeg 
ville. Men heldigvis for mig gav han 

10 år e er 
Af Signe Sommer Gosvig 

Da er af Je e og Bent Gosvig 
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ikke så let op, hvilket jeg er meget 
taknemmelig for den dag i dag.  
 

Et sabbatår stod for døren, og jeg hav-
de en helt klar ide om, hvad jeg ville, 
nemlig pædagogmedhjælper. Jobbet 
var jeg så heldig at få i Børnehuset i 
Borris, som var det bedste år, jeg kun-
ne drømme om. Søde børn, skønne 
kollegaer – en d som jeg af og l sav-
ner. Men så er det heldigt, jeg stadig 
kommer i huset, dog på en lidt anden 
måde i dag.  
Imens jeg arbejdede i Børnehuset, 
lejede Frederik og jeg huset her på 
Kirkevej 21, som vi så senere har købt 
og har nu boet her i fire år.  
 

Jeg har al d vidst, at jeg synes, mar-
kedsføring, salg og virksomhedsøko-
nomi var spændende. Så e er et fan-
tas sk år i Børnehuset søgte jeg ind 
på uddannelsen Markedsføringsøko-
nom og kom ind. Jeg tog uddannelsen 
både på Innovest i Skjern og Erhvervs-
akademiet MidtVest i Herning, det var 

dejligt, at muligheden var der for at 
tage noget af uddannelsen lokalt. Un-
der uddannelsen var jeg bla. i prak k 
hos ASTRUP Group A/S i Skjern, hvil-
ket var et rig g godt prak ksted – 
hvor jeg fik lov l at lave forskellige 
arbejdsopgaver samt arbejde med 
deres lækre produkter.  
 

2 år gik, og jeg blev jeg færdiguddan-
net med en rund mave, vi ventede os 
nemlig en lille pige.  
I oktober 2021 kom Anne l verden, 
og det er og bliver den vildeste ople-
velse, jeg nogensinde har ha . Den 
største gave i livet. Det gav et lille år 
på barsel med hyggelige stunder, nye 
venskaber, en ring på fingeren og det 
år, hvor jeg har lært allermest, en helt 
ny verden som åbnede sig.  
 

I dag sidder jeg som sagsbehandler i 
Gældsstyrelsen, og udover en hver-
dagstrummerum med madpakker, 
leg, putning osv., så går fri den med 
træning og som udvalgsmedlem i 
gymnas kforeningen.  
 

Alt i alt er Borris det sted, jeg føler 
mig hjemme, også derfor jeg er blevet 
her. Jeg sæ er stor pris på at bo i et 
lille lokalsamfund, hvor alle hjælper 
alle – samt yde en indsats for, at vores 
by bliver ved med at være et dejligt 
sted at være.  
Vi er så heldige at have næsten al vo-
res familie tæt på – samt en stor ven-
neflok i byen. Det tror jeg helt be-
stemt også har været med l at gøre, 
at vi er blevet i Borris.  
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Piratdag 
 

”Spli e mine bramsejl” – der er pirater 
i Børnehuset i Borris.  
I Børnehuset arrangeres der igennem 
året flere Fællesdage med forskellige 
temaer.  
Fællesdagene er udsprunget af et øn-
ske om, at lave flere ak viteter på 
tværs af grupperne i Børnehuset – og 
på den måde skabe en højere grad af 
fællesskabsfølelse for både børn og 
voksne.  
Fællesdagene summer al d af glade og 

ak ve børn og voksne samt spændende lege og ak viteter. 
Onsdag den 25. januar bliver man mødt af røde, grønne, gule og blå pi-
rat børn og store pira lag, som vejrer i vinden. Alle børn er iført flo e 

farverige bandanaer – og med en klap for 
øjet. Der lyder piratråb som: ”Ohøj pirater – 
vi er havets sø pirater” og ”Rød rød rød – vi 
er de bedste pirater – Arrrrggg”.  
Alle børnene er samlet på børnehavens lege-
plads. Kaptajn Bri a fortæller, at man skal 
igennem nogle prøvelser for at blive en va-
skeægte pirat. Bør-
nene ly er ivrige 
og spændte.  
Børnene kommer i 

løbet af formiddagen igennem forskellige prø-
velser – herunder guldgravning, gå planken 
ud, kanonkuglekast og sæt klap på piraten.  
Alle holdene laver også deres eget pira lag og 
kampråb.  
Når den enkelte prøvelse er klaret, får hver 
gruppe en puslespilsbrik med. Da grupperne 
e er den sidste prøvelse får samlet hele pus-
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lespillet, kan det ses – hvor den store ska ekiste ligger gemt. Holdene 
løber hujende og spændte afsted – for at finde ska en.  
Ska en indeholdt en slikkepind l alle piraterne.  
En rig g sjov, spændende og udfordrende dag i Børnehuset – Arrrrggg! 

 

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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Der er sket rig g mange ng i de sid-
ste 10 år. Da jeg afslu ede 6. klasse 
på Borris skole, tog jeg ligesom stør-
stedelen af flokken også l Kirkesko-
len i Skjern. Her havde jeg et par go-
de år, men jeg glædede mig på det 

dspunkt mest l at starte et helt nyt 
kapitel på e erskole. Jeg skulle nem-
lig på Dejbjerglund E erskole i 9. 
klasse, og det skuffede bestemt ikke.  

 

Dejbjerglund E erskole gav mig mu-
lighed for at opleve nogle af de bed-
ste år i mit liv. Her mødte jeg en mas-
se nye venner, der stø ede mig gen-

nem både de gode og de mindre go-
de stunder. Jeg udviklede mig både 
personligt og socialt under min d på 
e erskolen, og jeg har de bedste 
minder fra denne periode af mit liv. 
E erskolen gjorde det muligt for mig 
at spille håndbold på et højere plan, 
og i den forbindelse valgte jeg at ryk-
ke fra min barndomsklub i Rækker 
Mølle l ligaklubben i Skjern. Her op-
levede jeg den semiprofessionelle 
side af håndboldens verden, idet jeg 
kunne kombinere e erskolen med 
ligahåndbold.  

I 2016 startede jeg på Skjern Teknisk 
Skole sam dig med, at jeg startede 
på håndboldakademiet i Skjern for at 
kunne kombinere uddannelsen med 
håndbolden. Jeg startede på EUX, 
som er en 5-årig dobbeltuddannelse, 
hvor jeg både kunne få en studenter-
eksamen sam dig med, at jeg kunne 
få en erhvervsfaglig uddannelse som 
smed. For at kunne kombinere EUX 
uddannelsen med håndbold var det 
vig gt for mig at få en læreplads, der 
forstod vig gheden i begge dele. Der-
for blev jeg glad, da jeg fik mulighe-
den for at få en læreplads hos Orla 
Hansen i Tarm.  

I 2017 fyldte jeg 18 år, hvilket resul-

10 år e er 
Af Frederik Holm Larsen 

Søn af Marianne Holm og Chris an Larsen 
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terede i, at jeg kunne realisere en lille 
drengedrøm om at blive selvstændig, 
sideløbende med mit arbejde på Orla 
Hansen. Jeg havde dog ikke regnet 
med, at det skulle være studenter-
kørslen, der blev mit første erhvervs-
eventyr, men jeg har ikke fortrudt et 
eneste sekund. De e skete i sensom-
meren i 2017, hvor jeg investerede i 
min første studenterlastbil. 
En lastbil af ældre dato 
som trængte l en kærlig 
hånd. De e blev starten på 
en studenterkørselsvirk-
somhed, der nu har eksi-
steret i mere end 5 år. Det 
startede mest af alt som en 
sjov idé e er et indslag i 
”Mads og monopolet” og 
er i dag blevet en fast del 
af sommerens ru ne. I 
2019 købte jeg min første 

værkstedsmaskine, nemlig en svejser. 
Det har igennem de sidste tre år ud-
viklet sig l, at jeg i dag har min egen 
smedevirksomhed. Alt de e blev 
lø et l et højere niveau, da min fa-
der og jeg i 2021 kunne overtage lo-
kaler i Borris. Her fik vi for alvor mu-
lighed for at lave et rig gt smede-
værksted.  

I 2020 fly ede jeg hjemme fra Vester-
gade 5, også kaldet karosserifabrik-
ken, l Vestergade 8. Her fly ede jeg 
sammen med min kæreste Louise, og 
i 2022 fik vi vores hund Svend.  

I sommeren 2021 afslu ede jeg min 
uddannelse i Skjern sam dig med, at 
jeg afslu ede min læreplads ved Orla 
Hansen. Dere er startede jeg i stedet 
som udekørende montør, men stadig 
hos Orla Hansen.  

I dag skriver vi 2023, hvor jeg er selv-
stændig, har mit faste arbejde hos 
Orla Hansen sam dig med, at jeg kan 
spille divisionshåndbold i barndoms-
klubben igen. 
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Nyt fra BGU 
Så gik der endnu et år, vi er kommet godt over corona perioden, og der er god 
ak vitet på de forskellige ak viteter, specielt gymnas kken. 

Vi vil gerne sige tak for den gode opbakning, som også er med l at holde godt 
gang i hallen samt liv i byen. 

Tak for opbakningen l salget af fyrværkeri, som har givet et fornu igt resultat. 

Foreningen har været så heldig at få en del sponsorater i løbet af året, der er 
gået, og i den forbindelse vil vi gerne sige stor TAK l: 

Dalager Marked, Lauge Bonde, og gymnas k har søgt og fået sponsorater fra 
Velux og Sydbank, Vestjysk Biogas og Genbrug. 

Husk at I også kan stø e foreningen ved at tanke bilen hos OK! Når I gør det, 
skal I huske, at BGU skal være koblet på som stø eforening. 

Venlig hilsen BGU 
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De gode historier fra Åstedparken 
 

Tiden går, og vi kan nu se frem mod forår og lysere der.  

Tiden på Åstedparken går også godt; det gør den i høj grad grundet vores frivillige og 
forskellige ltag v. Vennekredsen; de arrangerer ak viteter og oplevelser, som det fa-
ste personale desværre ikke har så meget d l rådighed l.  

At økonomien er stram på ældreområdet, det mærker vi også ved vores lille center, og 
vi har været nødsaget l at regulere på vores personale mer; desværre i den nega ve 
retning. Netop derfor er vores taknemmelighed stor for den lokale opbakning, vi nyder 
så godt af, som er med l at skabe de mange gode stunder for vores beboere; besøg fra 
dagpleje, børnehave og skole samt vores samarbejde med Erhvervsskolen, hvor vi låner 
vores ”sommergæster”. Derudover sæ er vi stor pris på vores lgang af elever og prak-

kanter, som også medvirker l, at der kan opstå d l gåture, spil og samvær i huset.  

Vi har også, som mange andre centre i RKSK, ansat en Juniorjobber hos os; Maja laver 
ak viteter om e ermiddagene eller lbyder besøg samt hjælper l med prak ske op-
gaver. 

Personalet løber stærkere og stærkere med henblik på at løse deres kerneopgave bedst 
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muligt, de formår alligevel at bevare 
det gode humør og den posi ve l-
gang, der således bidrager l den 
posi ve atmosfære i huset.  

Se gerne vores ak vitetskalender her 
i Sognebladet. Bl.a. er der, som sidste 
år, arrangeret besøg af Ak vitetscen-
terets Gospelkor d. 20.4.2023 kl. 10.30 i stuen, hvor man er meget velkommen l at 
komme forbi og ly e med. 

Vi nyder besøg fra en gruppe frivillige; ”Onsdagsklubben”, hver anden onsdag kl. 
14.30; hvor vi spiller kort, bob og en masse andre ng.  

Hygge i december 

Vi fik den flo este julekalender af 0. kl., og Vennekredsen købte gaver l os, så vi hav-
de pakkekalender i december kombineret med 0. kl.’ julekalender. Deres kalender 
blev hængt op i spisestuen, så vi kunne nyde deres krea vitet hele december måned. 

Vennekredsen stod også for at holde både Julefrokost og Julefest for beboere og invi-
terede pårørende. Det var nogle rig g hyggelige arrangementer. Ved Julefesten hav-
de vi fornøjelsen af at blive underholdt af ”Det syngende postbud”. 

3. kl. var forbi med en julegave l huset – og hvilken én af slagsen; den bliver beun-
dret dagligt og står og pynter i spisestuen. Tak for den flo e gave. 

 

Juleoptoget lagde også vejen forbi Åstedparken; l stor fornøjelse for dem, som var 
klar l at se det. Desværre havde vi ikke været opmærksomme på det lokale arrange-
ment, derfor var det ikke alle beboere, der nåede at få fornøjelsen. 

 

D. 13.12. havde vi besøg af 4. klasse, som kom og gik Santa Lucia optog for os. Se evt. 
video fra arrangementet på Facebook.  

I december havde vi desværre besøg af Covid19 igen; trods vaccina oner og alle for-
holdsregler taget i brug, smi ede det ret voldsomt både mellem personale og beboe-
re. Heldigvis var de fleste forløb af mild karakter. Personalet var, som al d, fleksible 
og gode l at dække ind for hinanden, så vi klarede os s lle og roligt igennem udfor-
dringerne. 
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Dagen før dagen kom Skjern 
Garden forbi Åstedparken; 
de spillede skøn julemusik 
for os. Det var noget af en 
overraskelse og en fin ople-
velse. 

Januar har været en rolig 
måned; vi har ha  besøg af 
dagplejen og skolen samt 
frivillige l musik og sang 
hver onsdag formiddag. For-
middagsbesøg af præsten, 
ak viteter v. Onsdagsklub-

ben – derudover er den gået med at følge VM i herrehåndbold for en del af beboerne, 
hvilket har givet anledning l mange hyggelige stunder og fællesskab.  

Har du en god idé og/eller har du lyst l at l at bidrage l ak viteter med vores bebo-
ere og at være frivillig på Åstedparken (+14 år), så er man meget velkommen l at kig-
ge forbi eller ringe l os på 9974 2245. 

Vores dyg ge frivillige ”Blomsterdame” er desværre stoppet hos os, så derfor sø-
ger vi en frivillig ”Blomsteransvarlig”; opgaven vil være at vande vores inden-
dørs planter (+ krukker udenfor i sommer den) samt sørge for, at der er lidt i 
vaserne, når års den er l det.  

Ledsagelse: Vi søger frivillige, som har lyst l at fungere som ledsager l besøg ud 
af huset eller l a aler i det offentlige regi.  

Ring gerne og hør nærmere l ovenstående – eller kom forbi l en uforpligtende 
snak 

Til slut vil vi gerne reklamere for Vennekredsens Bankospil den første torsdag i hver 
måned kl. 19.00 (Benyt venligst hovedindgangen ud mod Sønderskovvej). 

OBS grundet påsken er banko-arrangementet rykket l d. 13.3.23. 

Såfremt man ønsker at stø e Vennekredsen, kan man henvende sig l kontoret/
enhedsleder. Et medlemskab koster 50,- årligt. 
Følg vores hverdag på facebook; Åstedparken 
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Ak vitetskalender for Åstedparken Ældrecenter: 

Marts – April – Maj  

 

Nedenstående ak vitetskalender er alene et udpluk af alle de ak vite-
ter, der foregår på Åstedparken. 
 
Der er som udgangspunkt en ak vitet hver formiddag, som 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. 
 
Marts 
01. kl. 10.15 Musik & sang + kl. 14.30 Ak viteter v. frivillige 
02. kl. 19.00 Banko v. Vennekredsen 
08. kl. 10.15 Musik & sang 
09. kl. 10.00 Præsten l kaffe 
12. kl. 10.50 Børnekirke i Stuen 
15. kl. 10.15 Musik & sang + kl. 14.30 Ak viteter v. frivillige 
21. kl. 14.30 Gudstjeneste i kirken – kaffe på Åstedparken e erflg. 
22. kl. 10.15 Musik & sang 
26. kl. 10.50 Børnekirke i Stuen 
29. kl. 10.15 Musik & sang + kl. 14.30 Ak viteter v. frivillige 
31. kl. 10.15 Besøg/sang v. Dagplejen 
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April 
12. kl. 10.15 Musik & sang + kl. 14.30 Ak viteter v. frivillige 
13. kl. 10.00 Præsten l kaffe + kl. 19.00 Banko v. Vennekredsen 
19. kl. 10.15 Musik & sang 
20. kl. 10.30 Ak vitetscenterets Gospel-kor – alle er velkomne  
25. kl. 14.30 Gudstjeneste 
26. kl. 10.15 Musik & sang + kl. 14.30 Ak viteter v. frivillige 
31. kl. 10.15 Besøg/sang v. Dagplejen 
 
 
Maj 
03. kl. 10.15 Musik & sang 
04. kl. 19.00 Banko v. Vennekredsen 
10. kl. 10.15 Musik & sang + kl. 14.30 Ak viteter v. frivillige 
11. kl. 10.00 Præsten l kaffe 
17. kl. 10.15 Musik & sang 
18. kl. 10.50 Børnekirke, Stuen 
24. kl. 10.15 Musik & sang + kl. 14.30 Ak viteter v. frivillige 
25. kl. 10.00 Præsten l kaffe 
26. kl. 10.15 Besøg/sang v. Dagplejen 
30. kl. 14.30 Gudstjeneste 
31. kl. 10.15 Musik & sang 
 
 
Fødselsdagskalender: 

   Johannes 06.03. 85 år 
 Jens  10.03. 75 år 

 Mary  11.03. 77 år 

 Gerda 15.04. 87 år 

 Poul  09.05. 78 år  

 Vera  14.05. 78 år  
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Dato Borris kirke Faster kirke Evangelie-
tekst 

5. marts 
2. søndag i 

fasten 

9.00 10.30 
Børnekirke, samkør-

sel og kirkekaffe 

Ma  15,21-
28 

12. marts 
3. søndag i 

fasten 

10.30 
Børnekirke 

Ingen Luk 11,14-28 

17. marts Fælles pizzagudstjeneste i Borris 
17.00 

  

19. marts 
Midfaste 

9.00 10.30 
Børnekirke og  

samkørsel 

Joh 6,1-15 

26. marts 
Mariæ be-
budelses 

dag 

10.30 
Børnekirke 

19.00 
  

Luk 1,26-38 

2. april 
Palmesøn-

dag 

10.30 
Børnekirke 

9.00 Ma  21,1-9 

6. april 
Skærtors-

dag 

19.00 10.30 
Børnekirke og  

samkørsel 

Ma  26,17-
30 

7. april 
Langfredag 

10.30 9.00   

9. april 
Påskedag 

9.00 10.30 
Børnekirke og  

samkørsel 

Mark 16,1-8 

10. april 
Anden  

påskedag 

10.30 
Børnekirke 

9.00 Luk 24,13-35 

16. april 
1. søndag 

e er påske 

10.00 
Konfirma on i Borris 

  

Gudstjenesteliste 
Kirkesiderne 
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Kirkesiderne 

Dato Borris kirke Faster kirke Evangelie-
tekst 

23. april 
2. søndag 

e er påske 

  

30. april 
3. søndag 

e er påske 

10.30 
Ebbe Sunesen 

9.00 
Ebbe Sunesen 

Joh 16,16-
22 

5. maj 
Bededag 

Fælles gudstjeneste i Borris 
9.00 

Mar n Jensen  

Ma  3,1-10 

7. maj 
4. søndag 

e er påske 

Fælles gudstjeneste i Faster 
9.00 

Mar n Jensen 

Joh 16,5-15 

14. maj 
5. søndag 

e er påske 

9.00 10.30 
Konfirmand- 

altergang 
Samkørsel 

Joh 16,23b-
28 

18. maj 
Kris   

Himmelfarts 
dag 

Fælles gudstjeneste i Borris 
10.30 

Børnekirke  

Mark 16,14-
20 

21. maj 
6. søndag 

e er påske 

Fælles gudstjeneste i Faster 
10.30 

Børnekirke og Samkørsel 

Joh 15,26-
16,4 

28. maj 
Pinsedag 

9.00 Morgenkaffe 
9.30 

Gudstjeneste på 
Dalager 

10.30 
Børnekirke,  

samkørsel og  
kirkekaffe 

Joh 14,22-
31 

29. maj 
Anden pinse-

dag 

14.00 
Møllegårdsskoven 

Joh 3,16-21 

10.00 
Konfirma on i Faster 

Gudstjenesteliste 
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Kirkesiderne 

Sejr 
Når det kommer l idræ ens verden, så handler det 
om at sejre. I e eråret gjaldt det i Qatar. I januar var 
det håndbold VM. Til sommer er det Tour de France.  

Selvom de færreste af os er på landsholdet i enten 
fodbold eller håndbold, så følger vi ihærdigt med. På 
skærmen eller måske tager ind og ser nogle af kampe-
ne. Rejser l Frankrig for at se ry erne.  Vi følger Dan-

mark i op– og nedture. Deres kampe er vores. Nederlagene deles vi om. 
Deres sejre er vores sejre.  

Det er fantas sk på den måde at kunne få del i en andens sejr. Når det er 
nederlag kan vi glæde os over, at det trods alt kun er en sport.  

Gennem livet er der mange steder, vi gerne vil sejre. Når noget lykkes på 
arbejde, kan vi kalde det en sejr. Det kan være en sejr, når kuren lykkes 
eller når vi vinder en diskussion.  

Men der er også et sted, hvor det er dømt l nederlag. Nemlig når det 
kommer l kampen mellem liv og død. Uagtet hvad vi gør, da ender livet 
med døden.  Jo, vi kan forlænge livet og leve længere. Men det ender 
med det sidste hjerteslag. Her kan vi ikke sejre.  

Men bibelen fortæller os, at i påsken lagde 
Jesus arm med døden. Han hang på korset 
og så ud l at tabe. Opgav livsånden. Men 
evangeliet er at han tre dage senere brød 
dødens magt. Dødens bånd blev sprængt. 
Døden kunne ikke holde ham fangen. Jesus sejrede over døden.  

Jesus er dødens sejrherre. Det fantas ske er, at Jesus ikke beholder sej-
ren for sig selv, men deler den med os. Paulus udtrykker det på den må-
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de: Men Gud ske tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus! (1 
kor 15, 57).  

Tænk sig. Jesus har givet os sin sejr. Så 
uagtet hvad vi har af små og store sejre 
og nederlag her i livet, så giver Jesus os 
sejren over døden. Når vi er døbt og tror 
på Jesus, da har vi del i Jesu sejrsklæd-
ning. Ja, da mere end sejrer vi ved ham, 
som har elsket os (Rom 8,37).  

Da kan det godt være at vi skal møde døden. Men vi må vide det bety-
der, at vi bevæger os fra dødningehjem l de levendes land som Grundt-
vig udtrykker det. Den evige død går os forbi når vi sejrer med Jesus.  

I bibelen bliver det udtrykt sådan: For jeg er vis på, at hverken død eller 
liv ...kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre (Rom 8,38-
39).  

Så er der grund l at juble og glædes. Også når vi står med vore egne 
nederlag i livet. For med Jesus er der en sejr vi kan leve og dø på.  

Blomsterlaug ved kirken. 
Hvad er det nu for noget? Jo, menighedsrådet vil gerne, om der kunne 
dannes et blomsterlaug – et fællesskab af frivillige ved kirken. 
Vi fores ller os, at der er mange rundt i sognet, der har ”grønne fingre”, 
og som kunne tænke sig at være med l at sørge for blomster på alteret 
i kirken og ved særlige lejligheder blomster eller anden pynt ved bænke-
ne.  
Det kan være blomster og grønt fra egen have, eller fra naturen omkring 
os. Ind imellem supplerer vi med købe-blomster. 
Har du lyst l at være med, så kontakt Bri a Sunesen på tlf. 29 45 18 30 
eller på mail blsu@km.dk  

Kirkesiderne 
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Kirkesiderne 

Fitness 

Læsekreds 
I menighedsrådet har vi snakket om, at det kunne være spændende at 
starte en læsekreds, hvor vi kunne tale om tro og eksistens ud fra for-
skellige bøger. Det kunne fx være at tage udgangspunkt i en roman og 
tale om, hvilken rolle troen spiller for dens karakterer, eller det kunne 
være ud fra "Kristendommen ifølge... ” fra forlaget Eksistensen. Det kun-
ne være skønt sammen at skabe et samtalerum, hvor ingen meninger er 
forkerte, og alle kan komme l orde. Hvis du er interesseret i at være 
med, så mød op i kirken rsdag den 21. marts kl. 19.00, så tager vi en 
snak om hvornår, hvordan og hvorledes. Hvis du ikke har mulighed for at 
deltage, men gerne vil være med, så skriv eller ring l Lilli, lillithing-
mann@gmail.com / 25548106 så kan vi a ale nærmere.  

Borriskoret 
Borriskorets julekoncert 2022 blev en herlig a en, med 150 mennesker i 
kirken. Trompe st Mar n Knudsen har også dligere været med ved ko-
rets julekoncerter, og denne gang fik han det l at svinge sammen med 
organist Bjørn Elkjer. Der var blæs på fællessangen, og Lars Reinholt og 
Borriskoret gjorde det rig g godt. Koret medvirkede desuden julea en, 
og det var alt sammen en god oplevelse. 

E er nytår kunne koret starte med fuld besætning l ny sæson. Vi er ty-
ve sangglade mennesker, som øver hver torsdag a en i Borris Skoles mu-
siklokale, og vi begynder og slu er al d med Højskolesangbogen. Natur-
ligvis er der kaffepause, som her e er nytår er blevet l rugbrødsklub.  

Vi har lagt hårdt fra land med programmet l forårskoncerten, som bli-
ver i Borris Kirke torsdag inden påskeferien, d. 30. marts. Der er korvær-
ker fra middelalderen, og rytmiske værker fra vor egen d, bl.a. af John 
Høybye. Benny Andersen er på programmet. Naturligvis vil publikum få 
lejlighed l at synge med på forårets sange.  
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Kirkesiderne 
 

TORSDAG DEN 30. MARTS KL. 19 - FRI ENTRÉ 

DER BLIVER LEJLIGHED TIL AT SYNGE MED PÅ FORÅRETS SANGE 

ALLE  ER HJERTELIG VELKOMMEN 
 

 

Indsamling 
I første halvår af 2023 går kirkens indsamling l 
Folkekirkens Nødhjælps arbejde i Ukraine. I 
Ukraine står mange mennesker uden det mest 

basale l livets ophold. Folkekirkens Nødhjælp kæmper på højtryk for at 
skaffe sikkerhed, husly, varme og mad for de mest sårbare mennesker på 
flugt inde i Ukraine.  

Du har mulighed for at stø e arbejdet. Giv en gave i indsamlingsbøssen 
eller på Mobilepay 88 00 77, mrk. Ukraine.  

FORÅRSKONCERT MED BORRISKORET 
UNDER LEDELSE AF LARS REINHOLT 
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 Kirkesiderne 

Konfirma on 
Søndag den 16. april kl. 10 er der konfirma on i Borris kirke, hvor 
følgende skal konfirmeres.  

2. pinsedag 
De sidste  år har vi fejret 2. pinsedag med frilu sgudstjeneste og 
grillfrokost. I år ændrer vi lidt på menuen, så vi mødes l gudstjeneste kl. 
14 i Møllegårdsskoven i Borris og bage er er der dækket op l kaffebord.  

Ane Helene Krøy Pedersen Ahlervej 1B 
Asta Sommer Østergård Arnborgvej 25 
Laura Fjeldsted Iversen Lindvigvej 6 
Marius Munkgaard Christensen Ahlervej 9 
Sebas an Holk Risager Højbyvej 3 
Tilde Houmann Gammelmark Skolevænget 56 
Nikoline Holk Thomsen Buskvænget 5 
Ida Hartmann Ranfelt Grøndal 17 
Astrid Mai Fjeldsted Aagaard Stadionalle 13 
Bertram Z. Bø cher Søndergaard Egernvej 21 
Camille Lund Jensen Skolevænget 26 
Kasper Kolby Borrisvej 20 
Viktor Nyrup Olsson Stadionalle 3 
Aviaja Bønlykke Bille Bech Agervej 45 
Villads Guldager Chris ansen Gåsdalvej 52 
Anne Bech Nielsen Møllegårdsvej 5 
Quy Le Dynesen Tarpbjerg 25 
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 Kirkesiderne 

Torsdag den 13. april kl. 19 - fri entré 

Med en bred vi e af melodier inden for genrerne salmer, viser, opere e 

og musical spiller Toner af Guld forårskoncert under temaet Forår, Fred 
og Frihed. 
En forårskoncert med plads l både la er- og rørelsestårer, og hvor smi-
lebåndet med garan  kommer i bevægelse mere end én gang. Publikum 
vil kunne både vugge og nynne med på ældre og nyere numre. Et par 
fællessange er der naturligvis også på programmet. 



46 

Familien 

Borris Bu kshus & Min Købmand 
 

Denne tekst er skrevet søndag den 5. februar, så der er sket meget nyt, når du læser 
teksten. Vi har alligevel valgt at sende en tekst l Sognebladet, da borgerne i Borris 
fortjener en stor buket roser for den fantas ske opbakning l ini a vet. 

 

Den 16. december 2022 fik Borris meddelelse om, at COOP ville lukke 12 Dagli'Brugsen 
bu kker, og at Borris var én af dem. Derfor tog Bu ksbestyrelsen ini a v l at samle 
en gruppe borgere på Kineseren den 20. december. Her var Hans Meldgaard fra Dagro-
fa inviteret, og han fremlagde en drejebog for etableringen af en Min Købmand bu k i 
Borris. Here er blev der i kredsen nedsat en Bu ksgruppe, som skulle arbejde videre 
med opgaven.  

Bu ksgruppen kom l at bestå af Preben Enevoldsen, Jes Nissen, Erna Gammelmark, 
Troels Munkgaard Christensen, Vibeke Ankjær, Allan Nielsen og Lars Rahbæk. 

 

Den 4. januar havde Bu ksgruppen sit første møde, og her blev der fastlagt en lang 
stribe af opgaver, som der skulle arbejdes videre med - meget hur gt. De væsentligste 
opgaver var 1) A oldelse af Borgermøde 2) Indsamling af 1,5 millioner kr. 3) Besig gel-
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se af bu kken 4) Løbende dialog med Dagrofa om valg af købmand og bu kkens om-
sætning 5) Informa on l borgerne. 

 

Den 16. januar kunne vi så a olde Borgermøde i Borris Hallen, og vi var meget spænd-
te på fremmødet. Det viste sig dog, at vi ikke behøvede at være bekymret, da 325 bor-
gere mødte frem sammen med TV Midtvest og Dagbladet. E er et flot indlæg fra Dag-
rofa ved Hans Meldgaard, og stor spørgelyst fra borgerne, kunne Bu ksgruppen melde 
ud, at vi ville gå e er en Min Købmand bu k, at borgerne skulle købe bu kken i et an-
partsselskab under navnet Borris Bu kshus ApS, at borgerne kunne købe anparter á 
2.500 kr., at vi ønskede at åbne bu kken senest den 1. april, og at vi skulle bruge mini-
mum 1,5 millioner kr. Meget ambi øse målsætninger, og en ualmindelig stram dsplan. 

 

Indsamlingen blev startet på Borgermødet med lsagn om 47 anparter. E er få dage 
havde vi rundet ½ million kr., og e er 10 dage havde vi rundet 1 million kr. I skrivende 
stund har vi lsagn fra borgerne på imponerende 1,4 millioner kr., og så har Poul Erik 
Dokkedal, Lise og Lauge Bonde samt Borris El-Forsynings Fond givet lsagn om meget 
betragtelige beløb i stø e, således at vi samlet set er på den gode side af 2 millioner kr., 
og det er før vi har ha  mulighed for at søge stø emidler i diverse fonde. 

 

Bu ksgruppen har lbudt COOP 650.000 kr. for bygningen og alt inventar. Desværre 
har det været en langsom proces at forhandle med COOP, men lige nu afventer vi blot 
COOP ledelsens godkendelse. Til gengæld glædede det os rig gt meget, da vi fik besked 
om, at Dagrofa havde lbudt Allan Nielsen jobbet som selvstændig købmand. Vi valgte i 
første omgang at holde denne informa on tæt l kroppen, da vi ville informere om 
købet af bu kken og købmanden på samme d. 

 

Der er en masse prak ske ng, som ikke er a laret endnu, men vi har ha  møder med 
advokat og revisor, så vi kan igangsæ e etableringen af Borris Bu kshus ApS, og der-
med igangsæ e borgernes indbetaling for de tegnede anparter. Vi har også rundet 100 
frivillige hjælpere, som vil assistere med de mange prak ske opgaver ved etableringen 
af Min Købmand. 

 

Det har været en fornøjelse at arbejde i Bu ksgruppen, når man møder så stor opbak-
ning fra borgerne:  

325 fremmødte l Borgermødet.  

Over 2 millioner kr. i anpartskapital.  

Over 100 frivillige hjælpere.  
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Stor hjælpsomhed fra Dagrofa.  

En erfaren og lokal købmand.  

Og sidst, men ikke mindst, en rig g posi v fortælling om Borris, både i og udenfor 
byen.  

 

Det startede med en rig g trist besked, men fordi det er Borris, så rykker vi sammen i 
bussen og skaber en posi v historie på mindre end en måned. Dagrofa har fortalt os, 
at vi er langt foran de landsbyer, som også mister deres Dagli'Brugsen. Det er kun mu-
ligt på grund af det enorme sammenhold og fællesskab, som bare al d kendetegner 
Borris. Hvor er det ualmindeligt fantas sk, og tusind tak l alle fra hele Borgergruppen, 
købmanden og Dagrofa. 

 

Med venlig hilsen 

På Borgergruppens vegne 

Lars Rahbæk 
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Jernbanen fra Herning l Skjern blev o e 
saboteret især i det sidste krigsår. Der var 
to frihedskæmpere, der huserede her 
omkring. Den ene var blikkenslager Oskar 
Wagner fra Skjern, og den anden var for-
karlen på Ahler Østergård Enrico Thom-
sen, som blev kaldt Rico. 

En morgen, da folkene i Lille Egvig Peter 
Villadsen og konen Dagny samt hjemme-

værende børn vågnede og gik ud, fik de 
øje på en lille stump af en jernbaneskin-
ne, der stak op af jorden en meter uden 
for den ladegavl, der vendte hen mod 
jernbanen. Stykket var 55 cm lang og ve-
jede 11 kg, så det havde været en meget 
alvorlig sag, hvis det var sket i dag -
merne. At blive ramt af den kunne med 
stor sandsynlighed have betydet døden 
for det menneske eller dyr, det gik ud 

over.  

Den sandsynlige gerningsmand er Enrico 
Thomsen. Han arbejdede al d alene, og 
det havde den fordel, at hvis en eventuel 
medgerningsmand blev taget af Gestapo, 
det tyske poli , så behøvede han ikke at 
være bange for, at denne skulle bryde 
sammen og lstå, når der ingen var.  

Enrico var meget påpasselig med sin fær-
den. Når han kom hjem l gården, gik 
hanaldrig ind ad indkørslen, men gennem 
træbevoksningen rundt om gården. Så 
kunne han se og undgå tyskerne, hvis 
deres bil holdt i gården. 

Da eren Vera fra Lille Egvig havde en 
kæreste, landbrugslærer Jørgen Jørgen-
sen, der var med i modstandsbevægelsen, 
og som havde været nødt l at gå ”under 
jorden” i de sidste måneder under krigen. 
Vera holdt forbindelse med ham ved, at 
hun skrev et brev, som hun afleverede l 
en person på landbrugsskolen, som så 
sørgede for, at brevet kom frem l Jør-
gen. Jørgen afleverede sit svarbrev l en 
betroet person, der sørgede for, at brevet 
kom l Borris Landbrugsskole, hvor Vera 
så kom og spurgte e er det hver anden 
eller tredje dag.  

Lidt længere hen ad banen fra Skjern l 
Herning ligger gården Ahler Nørgård. Da 
frihedsbudskabet havde lydt fra BBC kl. 
20.34 den 4. maj 1945 om a enen, gik 
beboerne fra gården hen over banen for 
at nyde friheden. Da de står her og snak-
ker, lyder der pludselig et højt brag. De 
bliver naturligvis forskrækkede, og konen 
udbryder: ” Tænkte jeg det ikke nok! Kri-
gen er ikke forbi endnu!”  Det var Enrico 

Gården Lille Egvig omkring 1950. 

Det lille skur ved jernbanen var banearbej-
dernes frokoststue, inde i det var der et 
bord og to bænke med plads l seks perso-
ner. Ballasten under skinnerne bestod den-
gang af grus og sand. Det blev nogle år 
e er krigens afslutning ski et ud med 
skærver. 

Jernbanesabotagen ved Lille Egvig 
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Thomsen, der fik æren af at have udført 
den sidste jernbanesabotage i Danmark 
under anden verdenskrig. Han var gået 
ud, før frihedsbudskabet fra London hav-
de lydt, og havde lagt en dsinds llet 
sprængladning under en skinne og var 
ikke nået hjem, før ladningen eksplodere-
de. Folkene ved gården kunne ikke se 
eksplosionen, fordi jernbanen her har en 
kurve mod vest, og i kurvens inderside var 
der træer, som hindrede udsynet. 

En dag under krigen, da familien sad ved 
morgenbordet, kom to DSB mænd træk-
kende med en skinnecykel gennem gårds-
pladsen. De to banearbejdere, der kom 
fra Herning siden, frygtede, at der skulle 
være lagt en sprængladning i kurven ved 
gården, som kunne være vanskelig at op-
dage, og de valgte derfor, at det var det 
sikreste at gå uden om kurven og trække 
cyklen rundt om gården og haven samt en 
træplantning ved haven og sæ e cyklen 
på skinnerne igen e er kurven. De havde 
netop kørt over en sprængladning et an-
det sted, som heldigvis ikke eksplodere-
de, før e er at de var kommet forbi, og 
var derfor blevet meget skræmte. Den 
ene af mændene var Hilmar Sølund, der 
nogle år e er krigen blev borgmester i 

Herning. Sabotøren Enrico Thomsen blev 
senere gi  med da eren Olga fra denne 
gård. 

 

 Gården Lille Egvig havde i mange år 
adressen Ahlervej 7, men da den nærlig-
gende overkørsel over jernbanen blev 

lukket for et par år siden, fik den adres-
sen Gåsdalvej 21A. 

 

Borris Sogns Lokalhistoriske Arkiv 

Ove Enevoldsen 

Skinnestykket der stod med den spidse ende 
l højre stukket ned i jorden. Foto Holger 

Villadsen. 
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HVEM LUKKER OP, NÅR JEG BANKER PÅ. 

E er et par landture blev næste mål in-
denfor bygrænsen. En a en på vej hjem 
fra arbejde drejede jeg ind på adressen 
Bakken 2, for her var kommet ny beboer 
sidste år. 
Jeg bankede på, og lidt e er hørtes pus-
len bag døren. Døren blev åbnet og en 
herre dukkede op. Jeg frembragte mit 
ærinde, og han var heldigvis ikke sen l 
at sige ja. Vi fik a alt en a en, hvor jeg 
kunne komme lbage. 
En mørk vintera en bød Per Gylling mig 
velkommen, og vi sa e os ved bordet i 
køkken/alrummet. Labradoren Nanna 

hilste også på og lagde sig ved mine fød-
der.  
Per Gylling er 48 år og kommer fra Sunds. 
Han har al d arbejdet meget, men nåede 
alligevel at have både kæreste og hus, 
inden han blev 30 år.  
Senere skulle noget nyt ske, så huset og 
al habengut blev solgt, hvore er de valg-
te at rejse på en ferie jorden rundt i et 
halvt års d, eller så længe pengene rak-
te. 
Tilbage i Danmark blev de enige om at gå 
hver l sit, og her stod han så uden kære-
ste og job.   
Qua sin store interesse for lys iskeri fik 
han job i en bu k i Herning, der havde en 
afdeling med fiskegrej, og han ”havde det 
som en fisk i vandet”, for han styrede 
mere eller mindre selv udbuddet. Og 
kundekredsen voksede, for der var jo en 
bag disken, der vidste, hvad det drejede 
sig om. 
… men træerne voksede ikke ind i him-
len. Pludselig en dag fik han besked om, 
at han var fyret, og at ejerne ville lukke 
afdelingen med fiskegrej. 
Noget af en mavepuster, men med en tro 
på sine evner og erfaring skulle noget 
andet nok dukke op. 
En dag mødte han lfældigvis en gammel 
kunde fra jobbet i grejbu kken, som ar-
bejdede indenfor forsikringsbranchen, og 
inden længe drønede Per rundt på de 
danske landeveje som landbrugsassuran-

Per med mappe med en flok fluer. I 
baggrund ses ”hyggekrogen” 
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dør sam dig med at han uddannede sig 
som exam. landbrugsassurandør. Som før 
levede han sig ind i jobbet og kunne ikke 
stoppe sin jagt på nye kunder og pleje af 
eksisterende portefølje. Lige ind l den 
dag, hvor han sad i bilen og ikke kunne 
finde ud af, hvor han var – stresssygemel-
ding var nødvendig, og han blev klar over, 
at hans liv var levet i overhalingsbanen.  
Så stod han der – 40 år og skulle finde ny 
levevej og livss l. 
I barndommen camperede han sammen 
med sine forældre ved Vejle Fjord, og han 
og faderen var på mange fisketure på 

orden. I og med at de boede i Sunds 
fiskede han også meget på Sunds sø, så 
for ham drejede alt sig om fiskeri. For 
ham havde skolen ikke første prioritet, så 
hans arbejdsindsats der var begrænset, ja 
og der var næsten en dag i ugen, hvor han 
”glemte” at komme i skole. Læreren ud-
fri ede ham, og han må e gå l beken-
delse… Han roede ud på Sunds sø for at 
fiske. De indgik så en a ale om, at Per 
må e tage ud at fiske én dag om ugen, 
mod at han så l gengæld var ak v i sko-
len de andre 4 😊 
I den lokale ungdomsklub kom han med 
på et hold for ældre børn, men det betød 
ikke noget. Han fik også et særligt forhold 

l lederen Mogens, som tog ham med ud 
på mange fisketure.  Mogens blev den 
rollemodel, som mange børn mangler i 
dag. Han lærte ham ikke kun at fiske, men 
også respekten for naturen og dens ele-
menter og brugere. Vejle Fjord og Sunds 

sø blev starten på en lang række fiskevan-
de, hvori han har kastet liner. I 1994 fik 
han den første laks på krogen, og det blev 
slet ikke den sidste. Hans færden for hjer-
tebarnet fluefiskeri har bragt ham l Nor-
ge, Sverige, Canada, New Zealand, Nepal, 
Indien, Thailand osv.  
Som ved alle andre interesser finder nør-
derne sammen, og én af dem, i øvrigt 
også en Per, kontaktede Per, e er stress-
forløbet, om ikke han havde lyst l at væ-
re med l at overtage et lager med fiske-
grej og starte op i lejede lokaler i Herning.  
Det blev startskuddet på hans nuværende 
levned – Zpey, hvor grundstenene blev 
lagt i 2004 af en Arve Evensen. Han havde 
fået en idé om, at et bøjet håndtag på en 
tohåndsfluestang kunne gøre kastet mere 
retningsbestemt og gøre det le ere at 
kaste fluen langt. Fascinerende er, at nav-
net Zpey er inspireret af den berømte 
skotske lakseelv Spey, som er fluefiskeri-
ets vugge. Intet mindre end genialt, synes 
jeg.  
Ret hur gt fik de gang i den forretning, 
der var engang, og ret hur gt fik de tan-
ker om firmaet og dets udvikling sat i 
værk. Der blev knoklet. Nuvel havde de 
en stor erfaring at byde ind med, men 
den skulle jo også bruges fornu igt. E er-
hånden har de skabt sig et navn udover 
det danske land, men også ud i Europa og 
Verden. Med respekt for historie og tradi-

oner indenfor fluefiskeri har de været 
banebrydere, så de i dag kan lbyde et 
sor ment af moderne fluefiskegrej, der er 
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let at håndtere, effek vt at fiske med og 
sjovt at bruge. Men de hviler ikke på laur-
bærrene, for der udvikles l stadighed.  
Lagerbygningen i Herning blev e erhån-
den for trang, og de havde også et ønske 
om at være der, hvor kunderne færdes, så 
de lejede sig for ca. 6 år siden ind hos 
Skjernådalens Lys iskerforening, der eje-
de den gamle skole på Ånumvej 160 mel-
lem Borris og Skjern.  
Her startede de i det små og fik e erhån-
den dannet et netværk på det nye sted. I 
lejekontrakten var indføjet en passus om 
forkøbsret, og den beny ede de sig af for 
3 år siden. Here er gik de i gang med re-
staurering af bygningen, så der i dag er 7 
værelser med adgang l udendørs grill, 
køkken og spisestue samt selvfølgelig 
Zpey showroom. Og lurer man på hjem-
mesiden kan man kun konstatere, at der 
er kælet for detaljerne.  
Den gamle skole eller lodgen er ikke kun 
påtænkt lys iskere, nej der er også tanker 
om invita on af forhandlere, a oldelse af 
kurser, værksted for videreudvikling af 
produkter etc.  
Det sidste nye  er en kastepool, i øvrigt 
nordens største, på 14 x 35 m, hvori der 
er 4,5 mio. l vand. Den er placeret i haven 
bag skolen ned mod åen, og her kan der 
øves kast på vand, der svarer l åens 
bredde, og hvor der er taget højde for det  
lange kast, der skal l, inden linen lægger 
sig på vandet.  
Der er ri  om lodgen af både danskere, 
tyskere og belgiere, ja af lys iskere fra det 

meste af Nordeuropa, selv japanere finder 
vej l det skønne sted ved åen med mulig-
hed for laksefiskeri i baghaven. At der ikke 
er flere ledige weekender i 2023, fortæller 
alt.  
Zpey lbyder også guidevirksomhed for 
lys iskere, der gerne vil have en guide l 
at sæ e dem i gang med laksefiskeri i åen.  
De mange mer på landevejen fra Her-
ning l Borris fik e erhånden Per l at 
tænke, at de mer kunne bruges bedre 
ved åen, så han begyndte at kigge e er en 
bolig i Borris, og inden længe faldt valget 
på Bakken 2, som han overtog e er Ruth 
og Frank. De har med stolthed fortalt om 
husets oprindelige liv som elektricitets-
værk – historien håber Per at høre mere 
om, så mon ikke nogen af de ældre Borris-
boere kan føje mere l.  
Per er overbevist om, at han finder ro og 
balance i Borris og vil trives i lokalsamfun-
det. Af person er han nysgerrig, så han 
håber, at han kan blive involveret i livet 
omkring åen og dens muligheder.  
Det er et fantas sk fiskevand. Skjern å har 
så meget at byde på, og plejes og udvikles 
området med dets kæmpepoten ale, kan 
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 Borris Krocket Klub 
 Det er blevet lidt vinter, 

så tag godt med tøj på og kom og få et spil krocket! 

Hver rsdag og torsdag kl. 13.30. 

 Mvh 

Formand Johannes C. Friis 

Tlf 22440746 

laksefiskeriet blive meget større, måske 
på højde med laksefiskeri i Norge.  
Det fortrinlige samarbejde, der er mellem 
Skov- og Naturstyrelsen, Ringkøbing 
Skjern kommune, Danmarks Center for 
Vildlaks, Laksens Hus, fiskeriforeningerne, 
lodsejerne omkring etablering af gyde-
banker, shelterpladser, i det hele taget 
opgradering af fiskevand og omgivelser, 
er en medvirkende faktor l højnelse af 
niveauet. 
At fiskesæsonen nærmer sig, vidner flere 
opslag på Pers facebookside om. Hans 
fiskevenner lægger film og videoer op fra 
deres færden ved Skjern å, og deres for-
ventningsglæde er at sammenligne med 
julea en for børn. Det fortæller alt om, 
hvad Skjern å betyder for dem. 
I sin fri d pusler han lidt med huset, og i 
et hjørne af stuen har han sit eget lille 
værksted udi fluebinderi. Skænken ved 

siden af arbejdsbordet er ikke fyldt med 
Royal Copenhagen, jo i overført lys isker-
forstand er den, for her findes er, kroge, 
snører, pels etc. l alskens fluer. 
Desuden optager han you-tube-videos 
med ps og tricks for lys iskere samt 
a older foredrag og kurser 
Per er weekendfar for 2 drenge på hhv. 5 
og 7 år, og han indvier dem i naturens 
fortræffeligheder, hver gang det er mu-
ligt. Sidste sommerferie gik l en lille ø 
ude i et farvand, som Per kalder sit fri-
sted, og her boede de i telt og levede på 
fel od og helt uden internet. Drengene 
har allerede spurgt l en lignende ferie i 
år👍 
Og far Per skal på sin egen ferie – gæt – 3 
ugers fiskeferie i Bri sh Colombia.  
   Lili Kristensen 
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Dalagermarked 2023 
 

I skrivende stund er vi allerede langt med planlægningen af årets mar-
ked, som i år kommer l at finde sted i pinsen, 26., 27. og 28. maj. 

Vi har styr på musikken, og der er blevet plads l nogle gode gengange-
re, men også et par nye indslag, glæd jer, det bliver rig g godt! 

Vi har lige holdt møde med alle udvalgsformændene for at høre deres 
tanker om markedet 2022 og ikke mindst at høre deres tanker om 2023. 
Bestyrelsen fortalte også om nogle små ændringer l årets marked. 

Vaffelboden bliver ersta et med en pomfrit-bod og bygger området 
omkring “Det lille øltelt” op på en ny måde. 

Som al d har vi brug for masser af frivillige hænder før, under og e er 
markedet. Hold øje med Facebook eller tag kontakt l et medlem af be-
styrelsen, hvis du vil give en hånd med. Alle hænder kan bruges. 

Vi har fået uvurderlig hjælp l at opgradere vores hjemmeside. Hvis ikke 
du allerede har tjekket den ud, kan vi kun anbefale at få det gjort - 
adressen er www.dalagermarked.dk. 

Giv også gerne vores Facebook-side et like. Så går du nemlig ikke glip af 
de nyeste informa oner fra markedet. 

Vi har, som al d, bes lt godt markedsvejr, så vi vil anbefale alle at invi-
tere venner og familie l vores fantas ske by og tage en tur forbi mar-
kedspladsen, for det er stedet, hvor venner mødes. 

På bestyrelsens vegne 

Allan Nielsen, formand  
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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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EN REMINDER TIL GAVN FOR BØRNENE 

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 mu-
lighed 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 vedvarende 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 gi-
ver klassen mulighed for at gøre et ophold i København og komme i Tivo-
li. Desuden betyder det, at egenbetalingen for den enkelte elev kan hol-
des nede på et minimum, 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 betydning for vores børn i Borris 🙏 Pap og papir kan afleve-
res bag den hvide garageport. 
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 risikerer nemlig, at en hel container bliver kasseret, og 
at vi skal betale i stedet 👎 

Med venlig hilsen 
Jonas Houmann 

Formand 
Borris Skoles Venner  



60 

Vi har rigeligt om ørerne her i Borris lige 
nu, men der er en tendens l, at udfor-
dringerne og mulighederne klumper sig 
sammen. Lige nu har vi hovedfokus på at 
sikre, at vi fortsat har en købmandsbu k i 
Borris – det går selvfølgeligt godt, så det 
er igen et projekt, hvor vi får vist, at vi her 
i Borris er villige l at lø e i flok, så vi bli-
ver ved med at have en stærk og a rak v 
by. Derudover er vi udfordrede af spørgs-
målet om vores varmeforsyning. Som 
nævnt et andet sted her i bladet, så vil vi 
også skulle stå sammen for at løse de e 
problem. Godt nok er priserne faldet, 
men vi har et langsigtet problem m.h.t. 
udfasningen af gas og olie. Også de e kan 
kun lade sig gøre, hvis der er nok her i 
Borris, der vil deltage!  
Nok med disse problemer / udfordringer, 
nu l noget, der kan være med l at gøre 
Borris mere a rak v, end den er i forve-
jen. Borris er en dejlig by, med en flot 
natur lige udenfor døren, men hvor me-
get bruger vi den? For at give flest muligt 
lyst og mulighed for at komme ud og have 
glæde af området har vi sammen med 
kommunen sat fokus på lgængelighed 
og faciliteter. Det er nu ca. 5-6 år siden, vi 
startede med at undersøge mulighederne 
– der har været udfordringer undervejs, 
både i forhold l Naturstyrelsen, Forsva-
ret og DN, men nu ser det ud l at langt 
de fleste stopklodser er ernet. Desuden 
fik vi som dligere nævnt her i Sognebla-
det bevilliget 105.000 kr fra Landdistrikts-
puljen + 20.000 kr fra Dalager Marked, og 
så har Borris Rådet skudt de sidste 25.000 
kr ind i projektet, så vi har de 150.000 kr 
(120.000 kr + moms 30.000 kr), der skal l 
for at få nogle landskabsarkitekter (e er 

licita on) l at lave et forprojekt materia-
le, der skal bruges, når vi skal l at søge 
fondsmidler.                          
Da den flo e Sønderby Spang blev gen-
etableret i 2015 af Mads Rahbek og hans 
folk, var vi nogen, der spurgte os selv: 
”Det er meget fint at gå ned l og over 
Spangen, men hvad er der at se på den 
anden side?”   Vi gik derover og konstate-
rede, at der var en skovåbning mellem 
Borris-Faster Plantage og forsvarets om-
råde – der var ingen s er, men kun op-
kørte skovveje i plantagen, mens forsva-
rets område var et tæt krat. I første kon-
takt med kommunens skovansvarlige var 
meldingen, at det jo var en produk ons-
skov, så det kunne ikke komme på tale at 
lave s er i plantagen. Derimod var snak-
ken med Borrislejrens daværende kom-
mandant meget konstruk v – der blev 
lagt op l, at vi kunne få lov l at lave 
s er igennem forsvarets område hen l 
det daværende tårn (heldigvis har samar-
bejdet med forsvarets lokale folk gennem 
årene været fint). I den e er skete der 
et personski e i kommunen, hvilket be-
tød, at der nu blev åbnet markant også 
fra denne side m.h.t. en lokal anvendelse. 
Da Kommunens plantager og skove er 
underlagt skovloven, er det Fredskov, 
hvorfor det kræver dispensa on fra Skov-
loven (gives af Naturstyrelsen). Vi har i 
denne proces desværre må et erkende, 
at ”Ting Tager Tid” (ind l nu 6-7 år) – især 
når man arbejder med statslige styrelser 
og med udfordringer fra DN. Der har væ-
ret brug for stor tålmodighed, lpasnings-
vilje og samarbejdsvilje. Som det vil kun-
ne ses i den e erfølgende tekst, har vi 
ha  store udfordringer m.h.t. Forsvarets 

Å-område projektet – status. 
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Ejendomsstyrelse. Godt nok er vi ikke helt 
i mål, men nu begynder det at lysne, og 
derfor vil vi nu mere detaljeret beskrive, 
hvad projektet går ud på. 
E er et møde indkaldt af Kenny Frost i 
Laksens Hus i Kodbøl – sammen med Sø-
ren Larsen, DCV (Danmarks Center for 
Vildlaks) Kodbøl, Ole N.Knudsen, Borris 
Fiskeriforening / miljø og teknikudvalget 
RkSk kommune, Søren Frederiksen, RkSk 
kommune (Naturvejleder, projektleder), 
Mads Mikkelsen, Naturstyrelsen, Lars 
Rahbæk, Borris Rådet og Jes R.Nissen, 
Borris Rådet, så Søren Frederiksen og jeg 
sammenhængen l et projekt i Herning 
kommune (Å-landet ), som vi havde hørt 
om i anden sammenhæng dligere. Det, 
der blev udgangspunktet, var at arbejde 
for at skabe et sammenhængende pro-
jekt, hvor 4 hovedprojekter skulle bindes 
sammen for at flest muligt kan få mulig-
hed for at komme ud i vores nære natur. 
Here er har Borris Rådet, Borris Sogne-
forening, Borris Skole og Skolens Stø e-
forening arbejdet med projektet.  
 

De 4 hoveddele er:  
1. Det nye stryg vest for Borriskrog broen, 
hvor Borris Fiskeriforening og DCV har 
lagt grus ud og gjort åen bredere for at 
skabe et godt sted for laksene, så de får 
et sted, hvor forholdene indbyder laksene 

l at ”gyde” (lægge æg) – et sted hvor vi 
Borrisboere (planen er at få etableret et 
halvtag, hvor man kan sidde i læ) får mu-
lighed for at se de store laks stå i overfla-
den, når de kommer forbi eller bliver for 
at ”gyde”. Stryget nås fra vejen Bor-
riskrogvej ved broen eller af trampes en 
fra Naturstyrelsens shelterplads ved åen. 
 
2. E er at have snakket med og fået lov af 
lodsejer Benny Nielsen fra Nuuk l at bru-
ge dele af området med den Gl. åslynge 
ved kirken har vi ha  kommunens biolog 
ud og gå området igennem – heldigvis 
uden at han fandt noget, der ville forhin-
dre, at vi kunne få lov l at bruge områ-
det. Da det er et meget vådt område hele 
året, består projektet af en s  fra Sønder-
skovvej på Bennys mark, ned langs heg-
net l ”Åstedsparkens” s  fra haven og 

hen langs kir-
kemuren (her 
er stadig en 
uklarhed, om vi 
kan få endeligt 
lov, da der lig-
ger noget, der 
hedder en 
”Exner” fred-
ning) – ned l 
åslyngen. Her 
er det planen, 
at der laves et 
brosystem – en 
rundtur rundt 
om og igennem 
den gl. åslynge 



62 

– gående ind på Gunnar, Ellen,(Mar n og 
Hans)´s jord l venstre ind gennem 
kra et og over l en pla orm med et 
madpakkehus på pæle (hvor man kan 
holde pause og nyde naturen – ikke 
mindst for Åstedsparkens beboere), på 
højre side på Kirken jord og lbage igen – 

l kanten oppe ved kirken – altså en lille 
kort rundtur – langt væk og tæt på – en 
helt afgørende faktor vil være at sikre, at 
flest muligt har mulighed for at bruge 
faciliteterne – også gangbesværede. Pla-
nen er så også herfra at få en bro - 
”boardwalk”(en s  på en bro – ses i mo-
sen bag Bundsbæk Mølle) fra pla ormen 
og videre mod vest og syd for og langs 
åslyngen – hen l enden af åslyngen (det 
forudsæ er dog stadig, at Menighedsrå-
det giver grønt lys l, at s en / broen 
(”boardwalken”) må gå på kirkens jord – 
på den nordlige del af kirkens jord syd for 
åslyngen). Ved enden af åslyngen er det 
planen at en bro fører forbindelsen over 
på nordsiden på det jordstykke, der ligger 
mellem Nørrelykkes og ”Havsøgård” – 
marken hører l ”Sønderbygård” – s en 
planlægges (e er a ale med Thomas) at 
føres hen l den etablerede s  ud l 
”Sønderby Spang” og over l ”Borris-
Faster Plantage”. Fra ”Sønderby Spang” 
vil det, når forholdene llader det, være 
muligt at gå på trampes er på sydsiden - 
langs åen mod øst l Naturstyrelsens 
Shelterplads og mod vest – også her på 
trampes  langs åen, men her på begge 
sider af åen. Desuden er der selvfølgelig 
forbindelsess  op l ”Borris-Faster Plan-
tage” med p-pladsen – på sydsiden af 
åen.    
 
3. Her i ”Borris Faster Plantage” startede 
hele projektet som dligere nævnt, da 
den flo e ”Sønderby Spang” blev etable-

ret i 2015. I den sammenhæng opstod 
tanken om et sted, hvor flest mulig kunne 
få et sted, hvor man kunne nyde og lære 
noget om den flo e natur og områdets 
historie (et lokalt natur- og historiecen-
ter). E erfølgende kom der i sammen-
hæng med skolereformen også tanken 
om et sted, hvor Borris Skole kunne have 
udendørs undervisning, ude midt i natu-
ren, dog med muligt tag over hovederne 
og toile aciliteter. En sådan hy e ville så 
uden for skole den kunne bruges af alle 
andre. Derfor er projektet blevet gen-
nemdiskuteret med Borris Skole og mulig-
hederne indtænkt i planerne. Tanken er, 
at der blive etableret el og fibernet l 
stedet, desuden vil der være vandforsy-
ning (dog sandsynligvis ikke drikkevand). 
Kommunen har etableret et s system 
rundt i Plantagen dligere. Hy en kom-
mer l at ligge ved P-pladsen ved planta-
gen. Der har desuden gennem årene væ-
ret tæt kontakt med Borrislejren 
(Forsvarets ejendomsstyrelse), det har 
været med vekslende held, da der hele 

den, især over en så lang dsperiode, er 
sket personudski ninger, så udmeldin-
gerne hele den har ændret sig! I dag er 
en stor del af projektet på plads også i 
det militære område fra parkeringsplad-
sen og hen l der, hvor det gamle tårn 
stod. Problemet er stadig ”bare”, at vi 
ikke har kunnet få en underskrevet brugs-
retsa ale fra forsvaret. Vi holder forbin-
delsen varm sammen med kommunen!  
Ideen for området er etablering af en 
kørefast s , hvor også personer med kø-
restol og rollator kan komme rundt. Tan-
ken er, at der rundt langs s en etableres 
bænke og borde, så man kan tage pauser 
undervejs. Sammen med plejehjemmet 
”Åstedsparken” er der snakket om at 
etablere et lukket område, hvor også 
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demente og andre får adgang l en slags 
”sanseskov / krat”.                          
 
4. Det sidste hovedprojekt er kommunens 
(med os som partnere) arbejde for etab-
lering af et nyt tårn med udsigt ud over 
heden og ådalen. Problemet her er lige-
som for s en gennem forsvarets område, 
at vi har store dele af projektet på plads, 
og forsvaret har givet lov l, at det er ok 
med et tårn, men vi mangler ”bare” den 
underskrevne brugsret fra forsvaret. Da 
forsvaret har stor fokus på, at der ikke 
kommer trafik over vejen fra det område, 
vi forhåbentlig får lov l at bruge, bliver 
der fra og med det åbne område ved det 
gamle tårn opsat et hegn, så man kun kan 
komme hen l tårnet ad s en fra parke-
ringspladsen ved hy en. Tårnet kan ikke 
fly es tæ ere på parkeringspladsen, 
uden at det tager en stor del af udsigten 
ud over heden. Da kommunen er blandet 
ind i tårnet, og da de har fået mange klø 
for, at de sidste tårne der er etableret 

eller planlagt uden elevator, skal det der-
for sikres, at alle har adgang, ved at der 
laves en elevator! Ved og i tårnet er det 
planen at koble naturcenterets faciliteter 
sammen med hy en ved parkeringsplad-
sen. 
Fra ”Sønderskov Spang” vil der være 
trampes  forbindelse mod øst langs nord-
siden af åen hen l Borriskrog. Mod vest 
vil der være trampes  forbindelse langs 
åen på begge sider hen l Sønderskovvej. 
Herfra er der langs vejen mod nord, mod 
”Florriggård”, forbindelse l Naturstyrel-
sens s  mod vest over l ”Laksens Hus” 
ved Kodbøl.     
Alt er selvfølgelig begrænset af, hvad vi 
kan skaffe finansiering l. 
Der vil i slutningen af marts blive a oldt 
et Borgermøde med landskabsarkitekter-
ne, hvor alle vil få mulighed for at komme 
med yderligere forslag og kommentarer.  
 

Hilsen Jes R. Nissen 
Borris Rådet                                             
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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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kan, iflg. Den danske Ordbog, beskri-
ves som det at indeholde mange for-
skellige sider og aspekter; det at være 
varieret i sit indhold. 
Netop det tema var grundtanken bag 
uddeling af Erhvervsprisen 2022, en 
pris som uddeles af Vestjysk Lederfo-
rum og Dagbladet Ringkøbing-Skjern, 

l virksomheder, der har forstået at 
gøre mangfoldighed l en styrke. 
Mangfoldighed er en styrke, som kan 
bidrage l virksomhedens udvikling, 
vækst og konkurrenceevne. En ar-
bejdsplads med en mangfoldig med-

arbejderstab ligger inde med mange 
forskellige former for erfaring, kom-
petencer og viden l gavn for både 
virksomheden selv, men også den 
enkelte medarbejder. 
Der blev opfordret l at komme med 
forslag inden 1. november, og 5 for-
slag blev nomineret l at vinde prisen.  
En af de nominerede var Erhvervssko-
len Vestjylland, så det var med som-
merfugle i maven, at 8 fra skolen 
mødte op l nytårskur, arrangeret af 
Vestjysk Lederforum. De var oppe 
mod 4 andre kompetente kandidater, 

MANGFOLDIGHED 
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som på hver deres måde også havde 
gjort en forskel med mangfoldighed i 
virksomheden.  
Spændingen blev udløst, og som læ-
serne nok har gæ et, blev det vores 
lokale Erhvervsskolen Vestjylland, der 
løb med prisen – en skulptur og 
25.000 kr.  
I talen bag nomineringen blev det 
blandt andet nævnt, at skolen ikke 
alene sørger for, at flest mulig elever 
og kursister med forskellige udfordrin-
ger kommer i arbejde, men skolen 
ansæ er også selv og finder arbejde 

l medarbejdere, der ved, hvad det vil 
sige at må e kæmpe for job.  
Erhvervsskolens grundtanke er at væ-
re med l få unge med særlige behov 
integreret på arbejdsmarkedet. Skolen 
har desuden mulighed for at lbyde 
35 elever bo lbud, og p.t. er der 28, 
og resterende elever rejser der l hver 
dag med tog, knallert etc.  
Skolens rolle er, foruden undervisnin-
gen på skolen, også at være en slags 
jobkonsulenter fra snak med eleven 
om ønsker, kompetencer og udfor-
dringer l kontakt med prak kplads 
og løbende opfølgning l kontakt 2-3 
år e er afslu et forløb på Erhvervs-
skolen. 
Som Claus Tobler, direktør på Er-
hvervsskolen, fortalte mig – 80 % af 

vores elever ender med at få et job, 
typisk et fleksjob på en ordinær ar-
bejdsplads. Og 80 % er mange, for på 
landsplan hedder tallet 9 %. Vi er me-
get stolte af, at vi kan hjælpe så man-
ge unge mennesker videre l en lvæ-
relse med job af en eller anden karak-
ter, men også et værdiskabende ind-
hold i hverdagen.  
E erhånden har vi også et stort net-
værk af prak ksteder, og vi er dybt 
taknemmelige for virksomhedernes 
posi ve lgang l vores elever, deres 
evne l at se muligheder og ikke be-
grænsninger samt være med l at 
sæ e eleverne i en vinderrolle. At vise 
dem, at der er en plads l alle, også l 
dig.  
At være en del af lokalsamfundet be-
tyder også meget for eleverne. Om de 
er i hallen, i brugsen, ja nu snart hos 
købmanden – de unge mennesker er 
en del af lokalbefolkningen.  
Skolen føler også, at der fra skolens 
side er opbakning l ltag i Borris, og 
flere lokale virksomheder er også 
prak ksteder.  
I Erhvervsskolens medarbejderskare, 
hvoraf 33 er en del af undervisnings-
teamet, er der også en del fleksjobbe-
re, og det er i mange forskellige job-
funk oner. På værkstedet er en dli-
gere elev ansat, så det må være et 
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udtryk for, at der også har været et 
ønske om at komme lbage l skolen 
igen – bare i en anden rolle 😊 Sko-
len har også 4-5 frivillige, der indgår i 
teamet på skolen.  
Erhvervsskolen har l huse i nogle 
flo e og fantas ske rammer, og de 3 
faglinjer har gode og opdaterede 
værksteder, køkkenfaciliteter, stalde 
m.m. 
”Tag et skridt videre i livet ” er orde-
ne, der fylder skærmen, når man går 
på skolens hjemmeside. Det er netop 
meningen med et skoleforløb, og 11. 
marts slår skolen dørene op l åbent 
hus, hvor interesserede elever og for-
ældre kan komme og opleve og høre 

mere om STU-forløbet og se bo lbud-
det. Både undervisere og elever mø-
der op på dagen, så interesserede kan 
se den virkelige hverdag.  
Vi er stolte af vores arbejdsplads og 
er meget taknemmelige for, at nogen 
havde nomineret os l denne tel. Og 
gavebeviset på de 25.000 kr. – der 
har været mange forslag, men mon 
ikke en tur l Djurs Sommerland for 
hele skolen vil vække begejstring hos 
eleverne, slu er Claus Tobler.  

Lili Kristensen 
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Dansk Interna onal Nødhjælp har opsam-
ling i Herborg på Finderupsvej. Personligt 
har jeg involveret mig i at hjælpe lidt 
blandt fa ge i Rumænien, Moldova og 
nu Ukraine. Det hele startede med en 
avisar kel og mit frivillige arbejde i Borris 
Genbrug. Hvad der var i overskud her, 
blev normalt pu et i diverse containere, 
men hov det kunne jo gøre en kæmpe 
forskel for dem, som ingen ng har eller i 
hvert fald meget lidt. Tøj, køkken ng og 
diverse baby ng blev samlet fra og kørt 

l Herborg, og her fik jeg øjnene op for, 
hvad og hvor meget der kunne bruges. Da 
Borris Genbrug ophørte med at sælge 
større møbler, blev stort set alt a entet 
af folkene bag nødhjælpen og er i dag 
sendt videre. Reoler var kærkomne, da 
nogle skoler kun havde dårlige gulve at 
opbevare bøger på….  
 

Jeg troede ikke, at det stadig var så slemt 
ude i verden, men mine nye ”kollegaer”, 
der havde været der og med egne øjne 
set, hvor fa gt det er, kan fortælle man-
ge ng fra en verden, vi ikke ser eller får 
informa oner fra. Herfra udviklede det 
sig, jeg fik nye bekendtskaber og ny vi-

den… jeg fik arrangeret en formiddag, 
hvor Borris Genbrug var med ovre for at 
se og få fortalt om, hvor stor en forskel vi 
med lidt kan hjælpe. Der er i mange år 
kørt nødhjælp ud fra opsamlingsladerne i 
Herborg af frivillige, (det er lige min ånd 
at hjælpe, hvor der ikke sidder en direk-
tør højest oppe og skal have en fed hyre 
som i Røde Kors m. flere), her gøres det 
af et kærligt hjerte.. Sidste år sendte de 
15 store lastbiler afsted fyldt med diver-
se, og på hver bil er der for ca. 10.000 kr. 
vand og tørkost, babymælkserstatning 
m.m.  
 

Da krigen i Ukraine var startet, blev der 
doneret 16 tons havregryn og 10 tons 
mel, og meget andet kom i pallevis, som 
blev fordelt på mange biler l mange om-
råder. Bestseller Brande er en af de helt 
store bidragsydere, og på den første last-
bil l Ukraine i januar i år var der 4 tons 
tøj med herfra, plus der var samlet 24 
gamle brændeovne (kasserede i DK), 
komfurer, små kaminer, næsten en palle 
diverse stearinlys, dyner, puder og en 
masse tæpper og andet, der kunne hjæl-
pe med lidt varme. Et firma i Sunds gav 
1000 sæt skiundertøj l soldater, ja der 
var så mange gode ng, at det er umuligt 
at nævne alt, og jeg er imponeret af, hvor 
meget disse ihærdige folk kan få samlet 
sammen.  
 

Borris’ lille bidrag fylder ikke meget, men 
husk ”mange bække små gør en stor å.” 
Liliia (ukrainer der bor på Møllegårdsvej i 
Borris) har hjulpet et par gange som tolk, 
fordi chaufføren på lastbilen, der kom, 
kun talte ukrainsk. Udgi  pr. lastbil, der 

Nødhjælp 
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kører fra Herborg, er ca. 25.000 kr. Her er 
mine ”kollegaer” mega seje l at få sam-
let midler, og jeg er imponeret: Mærsk 
Fonden gav sidste år 200.000 kr., lokale 
dona oner var 135.000 kr., ca. 200 med-
lemsbidrag blev l 270.000 kr. osv… 
 

Der er samlet diverse hospitalsudstyr 
sammen gennem den og sendt afsted l 
Rumænien og Moldova. Hvad der er ud-
tjent her, er meget moderne og brugbart 
derovre. Skoletavler (russertavler) er 
brædder, der er sat sammen og malet 
brune, her kan der skrives med kridt, 
men i dag er der kommet gamle grønne 
tavler (som vi husker fra 
vores skole d) og enkelte af 
de første el-tavler 
(Danmark) hænger ved si-
den af. Lamper i klassevæ-
relserne: Her bliver lamper 
fra gangene sat op, e er-
hånden som der er en, der 
går i stykker i lo et, hvilket 
giver mørke gangarealer. 
Jeg kan blive ved med at 
fortælle, men holder her. 
 

Jeg har den overbevisning, 
at det gør en forskel at hjæl-
pe. Vi har så meget, vi kas-

serer, men det kan virkelig gø-
re en forskel i fa ge landdi-
strikter i Rumænien og Moldo-
va. Tænk den tanke, at det, der 
var moderne her for 30 år si-
den, virkelig er brugbart derov-
re, hvor der stadig er familier, 
der bor i utæ e huse/skure 
med jordstampede gulve. Her 
kan selv en striktrøje med et 
lille hul give varme….   

 

Du kan som al d aflevere i Borris Gen-
brug (læg en seddel ved, hvis du ønsker 
det er Nødhjælp), og der må også laves 
en a ale med mig direkte på mobil 
30125598.    

  

Godt forår l alle     

Erna Gammelmark 
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Møde i hallen om nyt Bu kshus. 

Møde i hallen om nyt Bu kshus. 


