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Posten

Fødselsdagsbørn

Redaktion:
Mia B. Andersen, tlf. 25 60 06 61
Heidi Nielsen, tlf. 97 13 64 74
Korrektur:
Wagn Christensen, tlf. 97 13 62 26
Oplag: 550 stk.
Posten udgives af Lokalrådet for
Sinding og Ørre og udsendes til
samtlige husstande i Sinding-Ørre,
samt til dem, der bor udenfor området
og ønsker den tilsendt.
Indlevering af stof til
Mia B. Andersen, Ørre Byvej 57.
E-mail: miaposten@tiscali.dk
Datoer til kalenderen: Heidi Nielsen
Mail: hsnpon@hotmail.com.
Kalenderoversigt bliver tilsendt alle,
der ønsker det, til brug ved planlægning af arrangementer og møder. Vi
håber selvfølgelig, at I melder tilbage
om jeres arrangementer.
Se også: www.sinding-oerre.dk

Lasse Bækgaard Andersen
4 år den 29. maj
Ørre Byvej 57, Ørre

Phillip Kidde Martinussen
4 år den 10. maj
Sinding Hovedgade 7,
Sinding

Annoncer: Mia B. Andersen, Ørre.
Sats og tryk: Aulum Bogtryk & Offset
Næste deadline: 9. august
Posten udkommer uge 36, 2014.

BEMÆRK
Side-prisen incl. moms er for 1/1 side
kr. 860,-, 1/2 side kr. 430,-, 1/4 side
kr. 250,-, 1/8 side kr. 160,-.

Forside:

Katrine Frederiksen
7 år den 23. Maj
Tosmosevej 4, Ørre

Kristian Bækgaard
Lindholt
8 år den 18. maj
Bredgade 6, Vildbjerg

Arkivfoto
Foto: Benny Jeppesen
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Cecilie Frederiksen
10 år den 17. Maj
Tosmosevej 4, Ørre

Borgerforeningen
for Sinding-Ørre
Oversigt over
bestyrelsen:

Sankt Hansaften
mandag d. 23 juni ved SØ
grillen

Formand:
Erik Nielsen
Søvndalvej 1
Tlf. 97 13 69 69
erik@skovognaturpleje.dk

Borgerforeningen afholder som vanligt Sct. Hansfest.
Mød op kl. 18.00 hvor grillen vil være varm for tilberedning af den
medbragte mad.

Næstformand:
Preben Thomsen
Talundvej 13
Tlf.: 97143288
Kette-pr@hotmail.dk

Der vil være snobrød til børnene.
Kaffe, brød og drikkevarer kan
købes til rimelige priser.
Vel mødt !

Kasserer:
Johannes Pedersen
Sinding Hovedgade 9
Tlf. 97 13 60 64
johop@fiberfart.dk

Borgerforeningen
for Sinding-Ørre.

Sekretær:
Peder Lundby
Ørre Byvej 88
Tlf. 97 13 61 36
lundby-p@post3.tele.dk
Medlem:
Phillip Nielsen
Asbjergvej 4
Tlf.: 97471245
Anna-philip@jubii.dk
Ørre-Sinding Sognearkiv:
Åbent hver mandag
kl. 17.00-19.00.
Arkivleder Vilhelm S.
Østergaard
Tlf.: 97 13 11 17

HUSK HUSK HUSK

æ Sinding daw
Den 4. juni - 9. juni 2013
Den
3. -8. juni
2014
Grundlovstale – Byfestkoncert – Banko –
Live musik – Sæbekasse Rally – Grillaften –
Havetraktortræk – Fodbold – Håndbold –
Flysimulator – Cykelringridning - Kunst
og meget, meget mere...

www.sinding-oerre.dk
Den 4. juni
9. juni
2013
Den
3. --8.
juni
2014

Den 3. -8. juni 2014

Grundlovstale – Byfestkoncert – Banko –
Live musik – Sæbekasse Rally – Grillaften –
Havetraktortræk – Fodbold – Håndbold –
Flysimulator – Cykelringridning - Kunst
og meget, meget mere...

Sinding-Ør
re bo
gen
Sinding-Ørre
bog
- af Konrad Understrup, genoptryk af Borgerforeningen for Sinding og Ørre i 1985.
Kan stadig købes for kr. 160,- ved henvendelse til
Ørre-Sinding Sognearkiv, Skoletoften 7, Sinding
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Flaghejsning
Borgerforeningen opfordrer hermed
til, at der flages mere ved
byportalerne.
Hvis man i anledning af rund
fødselsdag, bryllup, eller anden stor
begivenhed ønsker flaghejsning, kan
man ringe til flagmanden.
Flagmand i Sinding: Tonny Tulstrup,
97136415
Flagmand i Ørre: Peder Lundby
4052 0857

Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening

Ledelsen

Formand
Jimmy Damgaard
Sinding Hovedgade 3
7400 Herning
Tlf.: 97136187
Mobil: 23709215
jimmy@sindinggif.dk

BOB
Mandag d. 17. marts var der afslutning på vinterens bob turnering. I single tog
Kaj Ove Hansen 1. pladsen foran Eigil Andersen og nr. tre blev Vagn Jørgensen. I makker spil kom Esben Lindholt på 1. pladsen, mens der var point lighed
mellem nr. 2 og nr. 3, men da Vagn Jørgensen og Jens Arne Mikkelsen havde
vundet begge runder over nr. 3 tilkom 2. pladsen dem. Nr. 3 var Eigil Andersen
og Per Kristensen

Økonomifmd.
Gitte Jensen
Sinding Hovedgade 40
7400 Herning
Tlf.: 97127876
Mobil: 30844582
gitjensen@gmail.com
Aktivitetsfmd.
Jesper Dahl Martinussen
Sinding Hovedgade 7
7400 Herning
Mobil: 31350108
jesperdahlmartinussen@live.dk
Supplerende medl.
Mads Petersen
Nøvlingvej 12
7400 Herning
Mobil: 2021 9599
madsp1403@gmail.com
Supplerende medl.
Mads Høher-Thomsen
Ørre Byvej 44
7400 Herning
Tlf.: 97136312
Mobil: 61651741
lima@email.dk
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
Kroket
Så er foråret for alvor skudt i gang og
hvilket forår?
Efter vores opstartsmøde den 19. marts,
er der sket mangt og meget og såmænd
også før.
Onsdag den 5. marts, afholdt vi i Sinding
GIF, et vinterkroketstævne. Vi var „kun“
92 kroketspillere, hvor der var deltagelse
fra 14 forskellige foreninger. En dejlig dag,
hvor vejrguderne var med os, man skulle
tro det var en ren forårsdag.
Vi var 4 kroketspillere, som besøgte
Nøvlingskov efterskole i marts måned,
hvor vi skulle indvi unge mennesker, på
15-17 år, i kroketspillets finesser. De unge
mennesker var lidt skeptiske inden start,
men det blev en rigtig dejlig oplevelse for
de fleste af de unge, men så sandelig også
for os 4 kroketspillere. En dag, som vi gerne
gentager næste år, hvis muligheden byder
sig. En af lærerne gav udtryk for, at nu
vidste han, hvad han skulle foretage sig,
når arbejdslivet var slut.
Åbningsstævnet i Simmelkær, blev afholdt
den 2. april, hvor der deltog 172
kroketspillere, hvoraf de 11 spillere kom
fra Sinding. Så kom ikke og sig, at
mennesker i den 3. alder, ligger på den
lade side.
Vejret startede ganske smukt, men inden
stævnet var slut, mødte vi både lyn, torden,
hagl og regn. Arrangementet var rigtig fint
og vejret kan ingen vel holde for.
Igen i år, har vi haft en af landets bedste
kroketspillere, Tommy Risom, til at
undervise på kroketskole. 17 deltagere tog
imod tilbuddet. Deltagerne kom fra 7
forskellige klubber. En dag, som både
underviser og deltagere var tilfredse med.
Den
30.
april
deltog
vi
i
Kommunemesterskaberne i kroket, i
Vildbjerg. 184 havde valgt, at svinge
køllerne.
Vi var 7 par, som deltog. 3 hold blev
kommunemestre. En rigtig stor dag for
Sinding GIF, kroket.
I række A2, vandt Erik og Aage, i række
M2, vandt Dagny og Polle og i M1, vandt

Grethe og Jørgen. Det er stort, at få 3
vandrepokaler med hjem.
Vores kroketturnering begynder i uge 19.
Vi har 3 hold med i turneringen, 4 spillere
på hvert hold. Parturneringen starter den
4. juni, hvor Sinding har 6 par, bestående
af 2 spillere, med.
Næste spændende foretagende er så „æ
Sinding daw“, hvor vi håber på, at mange
kroketspillere har lyst til at deltage i vores
stævne.
Onsdag den 25. juni, er Sinding GIF vært
ved 2. runde i parturneringen.
Deltagerantal er endnu uvist.
Almindeligt onsdagsstævne, bliver afviklet
onsdag den 24. september.
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Så mangler du spænding i din hverdag, så
skynd dig og kom og vær med. Der sker
bare rigtig mange ting i vores afdeling.
Vi træner stadig tirsdage kl. 17.00 og
torsdage kl. 13.00.
Ring og hør nærmere.
Med venlig hilsen
Kroketafdelingen i Sinding GIF,
v/ Grethe Buus Poulsen, tlf. 28512503

Ørre
Forsamlingshus
Ørre Forsamlingshus fylder 125 år
Bestyrelse
Formand:
Herdis Ahler
Ørrebyvej 81
Tlf. 29624054
Mail: herdis@vipcom.dk
Næstformand:
Leo Lisby
Ørrebyvej 111
Tlf. 97136373
Økonomi ansv.:
Jens Arne Mikkelsen
Ørrebyvej 81
Tlf. 97136327
Kasserer:
Birgit Kristensen
Ørrebyvej 68
Tlf. 97136091
Medlemmer:
Jeppe Schreiber
Aulumvej 15
Tlf. 26270114
Lone Breinbjerg
Aulumvej 2
Tlf. 96285011

Ny bestyrrelse
Efter generalforsamlingen var der lidt
ændringer i bestyrelsen, der nu ser
således ud.

Tak til Ruth
Ruth Pedersen har valgt at stoppe i
bestyrelsen efter mange år, hvor hun
har ydet et rigtig stort stykke
arbejde. Hun blev udnævnt til
æresmedlem, hvilket hun virkelig har
fortjent. Hun fortsætter med at stå
for udlejningen på tlf. 97136168.

Sognearkivet efterlyser gamle billeder og
andre effekter til udstillinger, der skal vise
det kulturelle liv, som det har udformet
sig i forsamlingshusene i Ørre og Sinding
Snart er det 25 år siden, at Sinding-Ørre
boerne oplevede den måske skønneste og
mest følelsesladede dag nogensinde. En
vidunderlig solbeskinnet august-lørdag i
1989, som stadig vækker mange dejlige
minder og kalder glædestårer frem i øjenkrogene.
Det var dagen, hvor både Ørre Forsamlingshus og missionshuset i Nybro fejrede
deres et hundrede års fødselsdage, og
hvor hele egnen tog del i festlighederne.
Ikke mindst alle skolens elever og lærere,
som i dagene forinden levede rakkerlivet
ude på Ørre Hede. Ingen af de hundrede
vis af mennesker, der var forsamlet på kirkepladsen overfor forsamlingshuset vil nogensinde glemme det fortryllende billede
af de mange skolebørn, da de i det fantastiske solskinsvejr kom vandrende hjemover ad den gamle kirkesti og brød igennem morgendisen på vej over broen og
hen ad mod kirkegården og den ventende
folkemængde...
Nu står der atter to runde fødselsdage for
døren. De to huse blev indviet med kun
syv dages mellemrum i 1989 - Ørre Forsamlingshus som det første - det blev indviet den 14. august 1889 som det første
samlingshus i Hammerum Herred. Der er
stadig fuld gang i forsamlingshuset, men
missionshuset er forlængst gået ud af drift.
Missionshuset er nu i Herning Museums
gode varetægt, men om museet vil fejre
125 års dagen den 25. august vides ikke
på nuværende tidspunkt.
I Ørre Forsamlingshus har man allerede
fastlagt jubilæet:
- Vi har besluttet at holde en reception
lørdag den 30. august mellem klokken 14
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og 17, fortæller Herdis Ahler fra
Forsamlingshusets bestyrelse. Desuden vil
vi arrangere en jubilæumsfest lørdag den
27. september, hvor der bliver fælles spisning, og hvor Aulum-musikeren Thomas
Frølund vil sidde ved tangenterne og spille
op til dans bagefter.
Det bliver således en travl sensommer for
folkene bag forsamlingshuset i Ørre, for
traditionen tro arrangerer bestyrelsen også
sit årlige Ørre Marked, der vil blive holdt
lørdag den 16. august.
Sinding Forsamlingshus fyldte 75 år i julen, og i den anledning arrangerede huset
en udstilling med gamle billeder og dokumenter. Det agter Ørre Forsamlingshus
også at gøre i forbindelse med den nævnte
reception til august, men der vil under den
kommende byfest „Æ´ Sinding Daw´“
blive tilrettelagt udstillinger om begge de
to forsamlingshuse med billeder og andre
gamle ting og sager med relation til husene. Det kan for eksempel være gamle
billeder fra alle slags begivenheder gymnastikopvisninger, møder, dilettant,
revy, fester o.s.v., o.s.v.
I den forbindelse efterlyser Sognearkivet
hjælp fra interesserede beboere, som ligger inde med alle slags materialer, der kan
bruges til sådanne udstillinger. Hvis man
har gamle fotografier eller andre spændende effekter, som kan give indtryk af
forsamlingshusenes historie, vil arkivet
meget gerne have lov til at låne tingene.
Vi vil meget gerne skabe et par omfangsrige udstillinger, der vil kunne give et varieret indtryk af det kulturelle liv, der har
udspillet sig i de to huse igennem de
mange år. Tingene vil kunne indleveres
hos Sognearkivet i skolebiblioteket, hvor
der er åbent hver mandag mellem klokken 17 og 19, eller man kan ringe
til 9713 6226
Schreiber

Ørre
Forsamlingshus
Ørre Marked

125-års jubilæum

Vi afholder sædvanen tro Ørre Marked 3.
lørdag i august. Det er den 16. august, hvor
vi starter med kaffe og rundstykker kl. 9.00.
Der er tombola i teltet og kræmmer-standene
åbner. Pølseboden åbner kl. 10 hvor der kan
købes pølser, frikadeller, is og meget mere.
Kl. ca. 18.00 er den helstegte gris med
tilbehør klar. Der vil også være lækre
frankfurter, hvis man er mere til det.
Bestyrelsen ønsker alle en god sommer.

Kom og vær med til at fejre Ørre
Forsamlingshus ved jubilæums-receptionen
lørdag d. 30. august, kl. 14.00 – 17.00.
- og ved jubilæumsfesten med fælles spisning
og dans til musik af Thomas Frølund
lørdag d. 27. september, kl. 18.00.
Nærmere information om denne aften
kommer senere på vores hjemmeside og i
næste udgave af POSTEN.
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Ørre-Sinding
Lystfiskerforening
Bestyrelsen
Formand:
Søren Peter Kiilerich
Tlf.: 97 13 66 03
soeren@hedens-lystfiskeri.dk
Næstformand:
Chris Madsen
Tlf.: 97 13 61 96
chris@hedens-lystfiskeri.dk
Kasserer:
Svend Aage Jensen
Tlf.: 24 81 68 67
Svend.helle@hotmail.dk
Sekretær:
Erland Petersen
Tlf.: 97 14 26 15
erland@hedens-lystfiskeri.dk
Bestyrelsesmedlem:
Asger Madsen
Tlf.: 97 13 60 58
asger@hedens-lystfiskeri.dk
www.hedens-lystfiskeri.dk

Generalforsamling
Ved vores generalforsamling i februar skete
der ikke de store ting. Der var genvalg til
bestyrelsen, som fortsætter. Regnskabet
viste et lille underskud, dog ikke så meget
at generalforsamlingen mente at vi skulle
sætte kontingentet op. Under eventuelt
havde vi en god snak om nye ideer/ aktiviteter vi kunne arbejde med. Vi var 12 deltagere, og det er jo fint, det er over 20%
af vores medlemmer.

længere, da vi har fået et par stykker ved
Herningholm Å. Omkring fiskevand har vi
som skrevet fået noget mere, og vi
opdaterer vores kort. Vi er ved at lave skilte
som skal sættes op ude ved vandløbene.
Tak til lodsejerne
Vi vil gerne takke lodsejerne for deres
velvilje, og for at give os lov til at fiske på
deres jord.
Flere aktiviteter
Vores aktiviteter i år er der lidt flere af. Vi
har en familietur 3 maj som noget nyt, hvor
vi skal ud og prøve om vi kan fange nogle
store aborrer, og gedder ved nogle søer
ved Finderup. Og den 21 juni gælder det
vores kuttertur fra Nr. Vorupør. Vores anden familietur bliver i august, hvor vi skal
til „Postens hul“, som forhåbentlig bliver
lige så vellykket som sidste år. Og så er
der vores fiske konkurrence i september
måned. Ved siden af disse arrangementer
medvirker vi ved „Grøn inspirationsdag“ i
maj. Og vi skal have fiskeskole i juli, tirsdage i uge 28 - 29 - 30 fra kl. 9 til 15. Så
der er mange muligheder for at komme
ud for at fiske, og opleve naturen.
Fredning
Først på året kom der en ny bekendtgørelse, som nedsatte fredningstiden i Storåen med tilløb opstrøms Vandkrafts søen
ved Holstebro. Så vi nu må fiske i Storå
systemet fra 1-3 til 31-10. Dog gælder
fredningstider stadigvæk for de enkelte
arter, fx gedder i april. Vi har valgt at frede
stallingen, da den stadigvæk er meget presset. Så det er bare med at fatte fiskestangen, og komme ud at fiske, der er fisk i
åen. Men man fanger dem ikke ved at blive
hjemme, så „knæk og bræk“ til alle.
Pbv. Søren P. Kiilerich

Medlemstal
Medlemstallet er stigende i foreningen, og
det er jo glædeligt, Men det undrer os at
der ingen er med fra den anden side af
hovedvejen ( Sinding). Om det er fordi vi
ikke har fiskevand der, kunne være en forklaring, men den undskyldning gælder ikke
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Billeder fra arkivet

Den 3. juni - 8. juni 2014
Grundlovstale – Byfestkoncert – Banko –
Live musik – Sæbekasse Rally – Grillaften –
Havetraktortræk – Fodbold – Nerf-krig –
Mountain-bike løb – Kunst – Ande-race
og meget, meget mere...
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Programmet for dette års byfest består dels af kendte aktiviteter og traditioner, men der er forskellige nye tiltag
og aktiviteter, og håbet er, at alle uanset alder, kommer til at opleve, at der er noget lige for dem.
Der kommer nogle tiltag til diverse aktiviteter for både børn og voksne på festpladsen, ligesom indretningen af
selve festpladsen bliver ændret, så der kan blive mere hygge og miljø omkring diverse aktivitetsting og i teltet.
Vi glæder os til samværet og fællesskabet under æ Sinding daw.
14.00

Hoppeborgene, Mega-bordfodbold samt
diverse andre aktiviteter er åbne.

Torsdag den 5. juni

14.30

Nerf-krig for de yngste i den store del af hallen.

9.30

15.00

Grundlovstale. Der arbejdes i øjeblikket på at få
endelige aftaler på plads med Grundlovstaleren.

19.00

Underholdning af lokale børn, som vil optræde
med sange og mindre scener fra ”Ronja
Røverdatter”.

23.00

Festpladsen lukker.

Tirsdag den 3. juni
19.00

Byfestkoncert i Sinding Kirke. Karsten Holm og
Cash trio serverer en musikalsk fortælling om
legendariske Johnny Cash og hans kamp mellem
lys og mørke.
Efter koncerten er der forfriskning i Kirkehuset.

Onsdag den 4. juni
19.00

Stort bankospil i Sinding Forsamlingshus

æ Sinding daw bobturnering
Pris pr. person kr. 65 incl. 1 kotelet eller pølse
med tilbehør samt kaffe og the under
turneringen.
Tilmelding til Jan Johansen tlf. 61 73 99 40
senest den 1. juni.

10.00-14.00

CreoCreo, som består af Henriette og Susanne
kommer og tilbyder alle uanset alder at være
med til et spændende kreativt projekt.

11.00-23.00

Der er åbent i kaffe- og ølbaren, hvor der kan
købes diverse kød med tilbehør, pølser,
pomfritter m.v., drikkevarer samt lodder i
tombolavognen.

12.00 - 15.00 SKYGGE - Kunst & Kaffe byder på udstilling af
lokale kunstneres og fotografers værker under
temaet SKYGGE i den lille hal og Sports Caféen.
Der vil også være en udstilling fra Ørre-Sinding
Sognearkiv.

Fredag den 6. juni
8.15 – 12.45

Hvepsereden, skolen og andre interesserede
arbejder videre med de kreative aktiviteter, som
startede torsdag med Creo-Creo.

9.00-15.00

Krocketstævne.

11.00

Tombolavognen er åben.

14.00

Hoppepuder, Mega-bordfodbold samt diverse
andre aktivitetstilbud er åben.

14.00 – 01.00 Åben i kaffe- og ølbaren.
15.30
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”Kend-din-by-tur”

15.00 – 17.30 SKYGGE - Kunst & Kaffe byder på udstilling af
lokale kunstneres og fotografers værker under
temaet SKYGGE i den lille hal og Sports Caféen.
Der vil også være en udstilling fra Ørre-Sinding
Sognearkiv.
17.00

9.30-12.30

Mountain-bike løb: Klokken 9.30 starter
ungdommen og 10.30 starter voksne.
Der henvises til www.sindinggif.dk for pris og
tilmelding.

13.00

Nerf-krig for de ældste børn i den store del af
hallen

14.00

Havetraktortræk. Vi håber mange vil møde op
med deres havetraktorer, så denne fornøjelige
tradition igen kan blive et hyggeligt og sjovt
indslag i æ Sinding daw.
Tilmelding til Asger Madsen tlf. 60 49 38 53 eller
i ølbaren.

14.00

Fodboldkamp seniorherrer.

15.00

Kagekonkurrence: Så skal vi igen nyde gode,
flotte hjemmebagte kager. Kom og vær med i
konkurrencen om årets flotteste kage eller
kagen, som har den bedste smag. Både børn og
voksne opfordres meget til at deltage med deres
bagværk. Tilmelding senest den 2. juni til Heidi
tlf.22 42 47 69.

Sæbekasse Rally med forhindringer i skolegården. Tilmelding til Linda Thorsen
tlf. 22 98 54 00 eller ld@vipcom.dk.

21.00

Musik i teltet med sanger og guitarist Jesper
Flarup, som leverer hits af blandt andet Gasolin,
Dire Straits, Guns N’Roses, Milow og mange
andre.

01.00

Byfestpladsen lukker.

Lørdag den 7. juni
9.30 – 01.00

Åbent på festpladsen med kaffe-og ølbar samt
diverse aktivitetsting.

9.30

Tombolavognen er åben

15.00 – 17.00 SKYGGE - Kunst & Kaffe byder på udstilling af
lokale kunstneres og fotografers værker under
temaet SKYGGE i den lille hal og Sports Caféen.
Der vil også være en udstilling fra Ørre-Sinding
Sognearkiv.
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15.15

Offentliggørelse af vindere af ande-race og
rundboldkamp.

ca. 15.30

Auktion over overskudseffekter.

Tak for dette års æ Sinding daw og på gensyn til æ Sinding daw
2015.

18.00

”Helstegt dyr” menu incl. tilbehør: Voksne 75 kr.
og børn under konfirmationsalderen 30 kr.

20.30 – 01.00 Hygge-aften med mulighed for at vælge de
musiknumre man kan lide på Jukeboks.

Se også hjemmesiden for æ Sinding daw:
www.sindingbyfest.dk

Søndag den 8. juni
9.30

Byfest-gudstjeneste i SØ-Grillen.
Byfestgudstjenesten med musikalsk forstærkning og gæsteprædikant, Ole Juul, Hadsten.

10.15-11.30

Efter gudstjenesten er der kaffe og rundstykker i
forsamlingshuset, hvor Ole Juul causerer under
overskriften ”At være fortalt”

10.00–15.30

Byfestpladsen er åben med diverse aktivitetsting

11.00 -15.30

Kaffe- og ølbaren er åben.

13.00

Ande-race er klar til start med målstreg ved
Sinding Bro.
Ænder kan købes under hele byfesten i ølbaren.

ca. 14.15

Rundboldkamp mellem Ørre og Sinding. Det
bliver spændende, hvem der løber af med sejren
og kan kalde sig Sinding-Ørre mestre det kommende år.

Vi ses til æ Sinding daw!
Byfestbestyrelsen
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Kirkesiden
Holger Lissner i Ørre Kirke
Kristi himmelfarts dag d. 29. maj kl. 14.00
„At digte er at lege med ord, tanker og
billeder…..“. Sådan indleder Holger Lissner en artikel om sin digtning. Gennem
artiklen fortæller han, at mange af hans
sange og salmer er blevet til, fordi han
synes der manglede netop den sang /
salme.
Udgangspunktet er det levede liv – og
han siger: „Jeg står i spændingsfeltet mellem Biblens forfattere og det brogede liv.
Jeg søger at leve mig ind i, hvordan andre
mennesker har det, og søger at sige det,
jeg selv har brug for at høre og at række
ord til andre, som de kan gøre til deres.“
(Artiklen er fra „Tredjedagens lyse rum“
– 12 salmedigtere fra vor tid) Det er
måske netop derfor Holger Lissners sal-

mer og sange synges med stor glæde.
Fordi han formår at række os ord, som vi
føler os genkendt i. Han sætter ord på
erfaringer om livet, som vi kender. Giver
os ord, som vi føler os hjemme i, finder
trøst og håb i.
Som tidligere nævnt på Kirkesiderne har
Ørre Kirkes nye klokke inskription af
Holger Lissner. Derfor er det med stor
glæde vi kan indbyde til en eftermiddag
med Holger Lissner i Ørre kirke. Det er
Kr. Himmelfartsdag, hvor vi begynder
med gudstjeneste kl. 14.00, med Holger Lissner som prædikant. Efter en kop
kaffe, samles vi i kirken igen til en sangog fortælletime med Holger Lissner.

En af vor tids mest elskede salmedigtere, Holger Lissner, kommer til
Ørre Kirke

Nyt fra Menighedsrådet
Sognemedhjælper
Vi har fået lavet en aftale med Lene Hansen, som kommer fra Nøvling. Lene har
sagt ja til at hjælpe os indtil sommeren –
herefter er vi i gang med at tænke på
muligheder og håber at finde en mere
permanent løsning. Lene er sognemedhjælper i Nøvling og Vildbjerg – så
hun er kendt med området. Jeg håber at
alle der støder på Lene vil tage godt imod
hende.
Bispevalg
Som mange af jer allerede har opdaget i
aviserne, har Biskop i Viborg stift, Karsten Nissen, valgt at stoppe med udgangen af september 2014. Der er i skrivende stund 4 kandidater til hvervet. Der
er mange muligheder for at møde dem
alle og høre hvad de hver især står for,
inden det sendes ud til urafstemning.
Sognets Aften
I marts holdt vi Sognets Aften. Her var vi
igennem nogle gode dialoger og oplæg
om at finde på noget helt nyt ud fra or-

dene: tro, håb og kærlighed. Selvom vi
ikke fyldte kirkehuset med mennesker,
kunne vi godt fylde det med snak. Vi er i
rådet nu på vej til at kigge på det nedskrevne – og på et visionsmøde, hvor der
ikke er andet på dagsordenen, vil vi drøfte
hvad, hvordan og om der skal sættes gang
i noget nyt eller ændres på noget. Et
møde jeg sætter stor pris på, for disse
drøftelser kan meget let forsvinde i „hverdagens opgaver“ – og det er af stor betydning for, hvordan vi er kirke i vort sogn.
Ørre Kirke
En anden ting der har fyldt en del gennem den sidste tid er Ørre Kirke. Som
der tidligere har været omtalt, har det i
mange år været tænkt og besluttet at træværket skulle males. Det er bare det, at
når der males – griber det let om sig.
Der været arbejdet med forskellige idéer
til nyt alterbillede. Det betyder at vi har
haft sendt et projekt til provstiet – som
nu har videresendt det til stiftet med
deres anbefaling. Stiftet har nu nogle
måneder til at indhente udtalelser fra
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forskellige konsulenter – inden de kan
træffe en afgørelse.
Projektet som vi har sendt ind, indeholder ansøgning om et nyt alterparti og ny
farvesætning af alt træværk. Det betyder
også, at vi forventer, at Ørre Kirke bliver
lukket gennem en længere periode. Det
vil selvfølgelig have betydning på flere
måder – men vi er vældig heldige med,
at vi har to kirker – og dermed har god
mulighed for at løse nogle af de udfordringer der er, når tingene ikke kan gøres
som de plejer.
Holger Lissner
Da vi havde indvielse af klokkestablen,
havde vi inviteret Holger Lissner til at
komme. Holger Lissner havde lovet os
at komme – men måtte melde afbud…
- Derfor er vi rigtig glade for, at han kommer og holder gudstjeneste for og med
os d. 29. maj. Læs mere om det herover.
Jytte Hoffmann

Kirkesiden
Hvad er du glad for?
Kære læser.
Må jeg stille dig det spørgsmål: Hvad er
du glad for i dit liv?
At se bøgeskoven blive grøn, er én af de
ting, som gør mig glad. Det sker i disse
dage. Hvert år kan vi her hos os se det
samme bøgetræ være først med grønne
blade; et træ inde midt i skoven. Dernæst følger et af de meget store træer og
så det på hjørnet….og så….! Det er fantastisk at følge med i. Det gør mig både
glad og taknemlig.
At høre en stille vind i de ny udsprungne
bøgeblade lyder som en kærlighedssang,
der synges til mig. Skaberens kærlighedssang! Det hele er foræret til mig, nøjagtig som kærlighed.

i mine tanker, med alt det, som jeg er
glad for i mit liv. Stort og småt imellem
hinanden af det jeg har tænkt på i dag:
katten, der spinder; en cykeltur med
både vind og sol på kinderne; naboen,
som jeg vinker og råber hej til; en glad
dreng med en kæmpe buket mælkebøtter; at have helbred, så jeg kan stå ud af
sengen hver morgen; et arbejde i relation med andre mennesker; mennesker,
jeg er knyttet til; mennesker, som gennem årene har givet mig noget af dem
selv på en måde, som blev betydningsfuld for mig.
Jeg kunne fortsætte længe med at remse
op af alt det, som jeg er glad og taknemlig for.

Hvad med dig? Hvis du er med på en
lille øvelse i taknemlighed, så er min
opfordring,at du giver dig selv en stund
på et roligt sted for at overveje, hvad du
er glad for.
Tænk over, hvad der fylder dig med
glæde. Stort og småt mellem hinanden.
Måske der efterfølgende er et menneske, som du har lyst til at dele dine tanker med og måske sige tak til. Gør det!
Mon ikke den taknemlige tilgang til livet
gør os til mere nærværende mennesker?
Det tror jeg.
Lise E.

Når jeg sidder i haven og lader mig fylde
af naturens mange indtryk, så vrimler det

Hvad er du glad for ?

14

Kirkesiden
Arrangementer
Byfestgudstjeneste i SØ-grillen
Søndag d. 8. juni kl. 9.30

Oversigt over arrangementer
29. maj

14.00

Holger Lissner i Ørre Kirke

3.

juni

19.00

Byfest-koncert i Sinding Kirke: CASH I KIRKEN

8.

juni

9.30

Byfestgudstjeneste i SØ-grillen med Ole Juul

17.30

Gudstjeneste i det fri - bag Ørre Kirke

18. juni

CASH I KIRKEN
Byfestkoncert i Sinding Kirke tirsdag d. 3. juni kl. 19.00
med Karsten Holm og Cash-trioen - bestående af Bjørn Petersen, Martin Blom
& Knud Erik Steengaard
Engle og dæmoner blander sig med
countrymusik og amerikansk musikhistorie, når sangeren Karsten Holm &
band leverer „Cash i kirken“. En musikalsk fortælling om Johnny Cash og den
evige kamp mellem det religiøse og tilværelsens skyggesider, der var en enorm
drivkraft for ham som kunstner.
Det er fortællingen om, hvordan Gud
redder ham, da han beslutter at begå
selvmord i en grotte. Cash ser lyset (Guds
lys), da hans egen lommelygte dør ud.
Det er fortællingen om hans forhold til
kærligheden, sin elskede og familien - og
til de udstødte og de fattige. Cash var
forkynder på sin egen måde, og hans eftermæle er historien om en kunstner med
hundrede procent autenticitet.

Årets byfestgudstjeneste har både musikalsk forstærkning og en gæsteprædikant
i form af Ole Juul fra Hadsten, tidligere
præst i Ødum-Hadbjerg sogne i Århus
stift.
Efter gudstjenesten er der kaffe og rundstykker i Forsamlingshuset. Her vil Ole
Juul levere et causeri, der handler om
”At være fortalt”.

Musikalsk fokuserer „Cash i kirken“ især
på de sidste 10 år af Johnny Cash’ liv ...
med den højt roste albumrække,
„American Recordings“. Indspilningerne
rummer flere religiøse sange, som er med
i denne koncert. Publikum vil opleve
sange af Cash selv, men i lige så høj grad
sangene som han fortolkede, af eksempelvis Kris Kristoffersen, Hank Williams,
Bruce Springsteen, Depeche Mode og
mange flere. Der vil også være nogle af
de store hits så som „Ring of Fire“ og
„Get Rythm“.

Ole Juul er både forfatter og en aktiv foredragsholder. Han har desuden i mange
år skrevet ugentlige klummer i familiejournalen, hvor han har mange gode pointer om livets forunderlighed i stort og
småt.

Indre Missions mødekalender:
4. juni
11. juni
20. juni

19.30
19.30
19.30

20. - 22. juni
6. aug.
13. aug.

19.30
19.30

27. aug.

19.30

Bibelgruppe 2 mødes hos Dorrit og Lars Lodahl, Nybyvej 20
Bibelgruppe 1 mødes hos Edel Vang, Baunevej 43
Sommermøde hos Eva og Jens Thyssen, Asbjergvej 8
Tale v/ Ebbe Larsen, Møltrup
IM’s Årsmøde-festival på Mørkholt Strand Camping
Bibelgruppe 1 mødes hos Edith og Jens Chr. Jensen, Bymarksvej 21
Fælles bibelgruppeaften i Sinding Missionshus
oplæg v/ Bjarne Hvidbjerg, Tistrup
Bibelgruppe 2 mødes hos Eva og Jens Thyssen, Asbjergvej 8
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Kirkesiden
Gudstjeneste i det fri
– og afslutningsfest
med minikonfirmanderne

Gudstjenesteplan

Onsdag d. 18. juni kl. 17.30
ved Ørre Kirke

Ørre kirke

Sinding kirke

25. 5. søndag e. påske

---

10.00

29. Kr. Himmelfartsdag

14.00 Holger Lissner

Maj

Med udsigt over engen og den blå himmel over os, vil vi onsdag den 18. juni
holde gudstjeneste på plænen bag ved
Ørre Kirke. Årets mini-konfirmander vil
bidrage med et eller andet ved gudstjenesten; det er en hemmelighed, hvad
det er!
Bagefter er der hygge omkring grillmad
og leg på legepladsen. Gudstjenesten begynder kl. 17.30 og vi forventer at slutte
ca. 19.30.
Det er gratis at deltage ...
... og det er for alle!
Lise E.

---

Juni
1.

6. søndag e. påske

---

8.45 Nord Hansen

8.

Pinsedag

---

9.30 Byfestgudstjeneste i
SØ-grillen
Ole Juul er prædikant

9.

2. pinsedag

10.00

---

15. Trinitatis

---

8.45

18. onsdag

17.30 Gudstjeneste i
--det fri, på plænen
bag kirken

22. 1. s. e. trinitatis

---

10.00

29. 2. s. e. trinitatis

8.45 Nord Hansen

---

---

10.00 Kirkekaffe

13. 4. s. e. trinitatis

8.45

---

20. 5. s. e. trinitatis

---

8.45

27. 6. s. e. trinitatis

10.00 Nord Hansen

---

---

8.45 Nord Hansen

10. 8, s. e. trinitatis

8.45 Nord Hansen

---

17. 9. s. e. trinitatis

---

10.00

24. 10. s. e. trinitatis

---

8.45

31. 11. s. e. trinitatis

10.00 Kirkekaffe

---

Juli
6.

3. s. e. trinitatis

August
3.

Ret til ændringer forbeholdes:
Som nævnt under „Nyt fra Menighedsrådet, arbejder vi på at få godkendelse fra
stiftet til en indre restaurering af Ørre
Kirke. Hvis denne tilladelse kommer, vil
Ørre Kirke naturligvis blive lukket under
restaureringen, og da kan der ske ændringer i denne gudstjenesteplan.

7. s. e. trinitatis

Kirkebil kan bestilles
til alle gudstjenester og arrangementer,
som menighedsrådet indbyder til.

Vi skal naturligvis nok orientere om dette,
så snart vi får svar fra stiftet.

Ring til Taxa på 20 13 25 13.

Menighedsrådet
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Kirkesiden
Værd at vide...
Sognepræsten

Personregistrering:

Faste aktiviteter

Lise Edelberg
Ørre præstegård
Ørre Byvej 88, Ørre, 7400 Herning
Tlf. 97 13 61 36 - Email: lea@km.dk

(registrering af dødsfald og navneændringer) for alle i Ørre-Sinding sogn
finder sted hos sognepræsten.

KFUM-spejderne
Der henvises til Tjørring
Spejdergruppe.
Se mere på
www.tjorringspejder.dk
eller kontakt Lars Lodahl,Nybyvej 20,
tlf. 2083 6287

Træffes bedst:
Tirsdag og onsdag kl. 10.00 - 11.00
Torsdag og fredag kl. 8.30 - 9.30
Lørdag og søndag efter aftale.
Mandag er fridag.
(For ikke at gå forgæves, anbefales det
at træffe aftale på forhånd, når man ønsker at mødes med sognepræsten.)
På sognepræstens fridage, ferier, kurser
m.v. kan man henvende sig til sognepræsten i Tjørring, René Nord Hansen
på tlf. 97 26 80 31. Der vil være henvisning på telefonsvareren.
Dåb:
Dato for dåb aftales med præsten, som
kommer på besøg forud for dåben.
Vielse:
Dato for bryllup aftales med præsten,
som desuden orienterer om, hvilke attester m.v. der skal bruges ved vielsen.

Navneændring:
Relevante skemaer for navneændring
samt vejledning og orientering om gebyr findes på borger.dk
Har du ikke mulighed for at bruge den
elektroniske form, er du velkommen
til at henvende dig til sognepræsten.
Fødsel:
Fødselsanmeldelse til personregisterføreren sker gennem hospitalet. Forældre skal derfor ikke længere aflevere
fødselsanmeldelse. Er forældrene ikke
gift, kan faderskab registreres derved,
at forældrene afleverer omsorgs- og
ansvars-erklæring til personregisterføreren, senest 14 dage efter barnets
fødsel. Afleveres erklæringen ikke til
personregisterføreren behandles
faderskabssagen i Statsforvaltningen.
Dødsfald:
Dødsfald anmeldes til præsten i afdødes bopælssogn efter senest 2 dage og
der træffes aftale om begravelse.

Kirkebetjening og menighedsråd
Kirkebetjeningen
har alle fast fridag om mandagen.
Graver
Aksel Hvergel
tlf. i kirkehuset: 97 13 64 20
sinding.kirke@mail.dk

Kirkesanger
Judith Hedager, tlf. 61 33 65 16
jhedager@hotmail.com
Stof til kirkesiderne
kan sendes til Kurt Jeppesen på
kleonjeppesen@gmail.com

Gravermedhjælper
Hanne Jensen, 97 13 62 31
mobil 27 52 62 31
kragsnap@dlgtele.dk
Organist
Hanne Jensen, tlf. 27 52 62 31

Rødderne 2.0
Er en børneklub under KFUM og
KFUK, der kører hver anden lørdag kl.
10.00 - 11.30. Vi mødes i Missionshuset på Skoletoften.
Kontaktperson:
Bjarne Hoffmann, tlf. 97 13 60 62.
Sinding Missionshus
Kontaktperson: Dorrit Lodahl,
Tlf. 97 13 62 87
Bibelgruppe 1
Kontaktperson: Holger Hoffmann,
Tlf. 97 13 63 75
Bibelgruppe 2
Kontaktperson: Jens Thyssen
Tlf. 97 13 60 02

Menighedsrådet
Jytte Hoffmann (formand)
4014 9419 - jytte.bjarne@fibermail.dk
Karl Ejnar Bak (næstfor., kontaktperson)
5053 6249 - keub@mail.dk
Jette Nørgaard (kasserer)
6176 8500 - noergaard53@hotmail.com
Lillian Høher-Thomsen (kirkeværge Ørre)
6165 1641- lillian.thomsen@hotmail.com
Kurt Kleon Jeppesen (sekretær)
4215 2244 - kleonjeppesen@gmail.com

Tjek vores hjemmeside:
www.oerresinding-kirker.dk
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Kirkeværge i Sinding (uden for rådet):
Alvin Justesen
2342 8666 - ta.justesen@mail.dk

Sinding
Forsamlingshus
Bestyrelsen
Formand:
Bodil Jensen
tlf. 30635825
Næstformand:
Kristian Nytoft
tlf. 23306099
Kasserer:
Bjarne Nielsen
tlf. 40385429
Sekretær:
Inga M. Pedersen
tlf. 30706064
Menig medlem:
Bente Johansen tlf. 21429954
Supleant:
Johannes Odsgård Pedersen.

Hvad er der sket siden vores seneste
indlæg i SØ-Posten november 2013?
Der er foregået rigtig meget i den forløbne
periode. Vi har afholdt jule-bob, temaften
med Dorthe Nors i samarbejde med
Menighedsrådet, SGIF, Borgerforeningen,
Sinding-Ørre Midtpunkt, fastelavnsfest i
samarbejde med Borgerforeningen, ansøgt
om og fået tilskud fra Herning Kommunes
Jubilæumsfond, fået endeligt tilsagn på
vores ansøgning til LAG, ny varmtvandsapparat, ny loftsbeklædning og lys i den
lille sal, malet i den lille sal samt
murstensvæggene i gangen, installeret
teleslynge, renoveret facadebeklædningen
på tilbygningen, ny motor til emhætten,
nye borde til udlejning, afholdt de
ugentlige Bankospil i samarbejde med
jagtforeningen og Borgerforeningen,
Tema-fest i samarbejde med „Fnis-pigerne“
– ja man kan næsten blive helt forpustet,
men ingen skal være i tvivl om, at en del
„medarbejdere“ og bestyrelsen gør, hvad
der er muligt for at opgradere,
vedligeholde og passe godt på vores fælles
forsamlingshus.

Udlejer
Bente og Jan Johansen tlf.
97136266 mobil 61739940
email. jan.bente@mail.dk

Hvordan kan man leje forsamlingshuset
samt borde og stole?
Al udlejning foregår via Jan Johansen
tlf. 61 73 99 40 og 97136266
www.sinding-forsamlingshus.dk.
Hele huset:
2.100 kr.
En sal:
1.550 kr.
ekstra dag;
1.000 kr.
Møder, Begravelser og lign. 1,000 kr.

.

Borde og stole til udlejning: 20 kr. pr bord, stole gratis
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Hvad sker der i den kommende periode?
Vi arbejder frem mod i samarbejde med
Jagtforeningen, Borgerforeningen og SGIF
at få de sidste ting på plads, så vi alle kan
nyde de kommende æ Sinding daw fra
den 3. til og med den 8. juni.
Vi glæder os til samvær, hygge og
fællesoplevelser sammen med alle dem,
der forhåbentlig kommer og deltager, og
vil på forhånd gerne sige tak til alle, der
tager nogle vagter på arbejdsplanen samt
kommer og støtter op omkring diverse
aktiviteter og tilbud.
Rigtig god sommer til alle.
Med venlig hilsen
Sinding Forsamlingshus
Bodil Jensen
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KALENDEREN
Maj
20.

Adventurerace for 6. klasse i Momhøj

Sinding Skole

20. 19:30

Knut Hamsun - Digter og svigter

SØ Folkeuniversitet

23.

Udflugt. Program følger senere.

ØS Seniorklub

28.

Bedsteforældredag

Sinding Skole

Juni
03.

3. - 8. juni: Æ Sinding Daw

03. 19:00

Byfestkirkekoncert

Menighedsrådet

08. 09:30

Friluftsgudstjeneste og foredrag i forsamlingshuset

Menighedsrådet

10.

Atletikdag for 5. klasse

Sinding Skole

10. 19:30

Sangens fortælling og fortællingens sang

SØ Folkeuniversitet

16.

Tur til Bornholm (5. - 6. klasse)

Sinding Skole

20.

Svømmedag for 4. klasse

Sinding Skole

23. 18:00

Sankt Hans Fest ved SØ-grillen

Borgerforeningen

27.

Sidste skoledag

Sinding Skole

Juli
01. 10:00

Morgensang i Kroghøj Gl. Skole

08. 10:00

Morgensang i Kroghøj Gl. Skole

15. 10:00

Morgensang i Kroghøj Gl. Skole

August
23. 10:00

vi starter op efter sommerferien

KFUM & K

30. 14:00

125-års jubilæums-reception

Ørre Forsamlingshus

