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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 materiale til
Mia B. Andersen, Ørre Byvej 57.
E-mail: mia.andersen@canon.dk
Datoer til kalenderen: oprettes via
Conventus systemet.
Se også: www.sinding-oerre.dk
Annoncer: Mia B. Andersen, Ørre.
Sats og tryk: Aulum Bogtryk & Offset
Næste deadline: 3. august
Posten udkommer uge 35, 2015.

Nynne Bækgaard Andersen
2 år den 28. juli 2015
Ørre Byvej 57, Ørre

Cecilie Frederiksen fylder
11 år den 17. Maj
Katrine Frederiksen fylder
8 år den 23. Maj

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,-.

Lasse Bækgaard Andersen
5 år den 29. maj 2015
Ørre Byvej 57, Ørre

Forside:
Sæbekasseløb Æ Sindingdaw 2014.
Foto Benny Jeppesen
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Borgerforeningen
for Sinding-Ørre
Folder og fotobog
Vi har siden afviklingen af ugen med Kunsten i bevægelse haft et ønske om at lave en
folder med de færdige kunstværker, samt en fotobog med billeder fra hele processen.
Det er nu gjort færdigt og resultatet kan ses i SportsCaféen i Midtpunktet. Folderen
kan du tage med dig og dele ud til interesserede. Fotobogen skal blive i SportsCaféen,
men er du interesseret i et eksemplar eller flere af fotobogen, kan du bestille den ved
at oplyse navn, mail-adr., tlf. og antal på bestillingssedlen i fotobogen - eller ved henv.
til Marianne Damgaard, marianne@vipcom.dk, 23241428. Alt efter hvor mange
bøger der bestilles, vil prisen være mellem 340,- og 380,- kr. pr. stk. Du modtager
nærmere besked ang. betaling.
Landsbygruppen

Oversigt over
bestyrelsen:
Formand:
Erik Nielsen
Søvndalvej 1, Sinding
9713 6969
Næstformand:
Preben Thomsen
Talundvej 13, Ørre
9714 3288
Kasserer:
Else Marie Valbæk
Ørre Byvej 91, Ørre
2936 9759
elsemarievalbk@gmail.com
Hjemmeside:
Simon Vig
Sinding Hovedgade 23, Sinding
2160 0564
Vig.privat@gmail.com

Tilflytter til
Sindingørre

Vidste du...
•

•

•

Tilflytter til
Sinding-ørre
•

•

At der kan hentes en
tilflytterpakke til din nye
nabo i Hvepsereden og på
skolen?!
Den indeholder
informationer om vore byer,
samt foreninger og firmaet i
området.
Hvis man kender til nogle
nye indbyggere, bedes man
aflevere pakken til dem –
eller give Borgerforeningen
besked.
Sælgere af hus opfordres til
at lægge en tilflytterpakke til
nye.
Foreninger og firmaer i
området opfordres ligeledes
til at have materiale med i
pakken. Dette kan afleveres
til Borgerforeningen.
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Sekretær:
Philip Nielsen
Asbjergvej 4, Sindig
9747 1245
Ørre-Sinding Sognearkiv:
Åbent hver mandag
kl. 17.00-19.00.
Arkivleder Vilhelm S.
Østergaard
Tlf.: 97 13 11 17
www.sinding-oerre.dk

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: Mikkel Scheufens
Petersen, 51920287

Sinding
Forsamlingshus
Jule-bob blev igen en hyggelig dag – tak
til deltagere samt de personer, der stod
for planlægningen og gennemførelsen af
dagen.
Søndag den 27. december 2015 afholdes
igen jule-bob, så kryds allerede nu af i kalenderen og vær med til en hyggelig dag.
I det seneste nummer af SØ-Posten orienterede vi om, at der skulle sættes nye
lofter op i indgangen, på toiletterne, i baggangen og køkkenet, samt opsættes nye
energibesparende lamper i alle disse lokaler, ligesom træ-beklædningen på væggene i indgangen skulle males.
Vi er meget glade for, at alt dette nu er
ordnet, og vi vil rette en kæmpe stor tak
til de personer, der har brugt adskillige timer på at renovere og forskønne lokalerne.
Lørdag den 3. januar deltog 18 personer i
reparationer og rengøring af forsamlingshuset – tusind tak for Jeres hjælp.
Der blev blandt andet udskiftet filt-dupper på alle stolene i den lille sal, alle stole
og borde i begge salene blev vasket,
varmeapparaterne samt væggene i toiletterne, køkkenet og baggangen blev vasket,
hylderne til garderoberne blev malet,
murstensvæggene i personaletoilettet blev
malet, scenen og den gamle baggang blev
rengjort, køleskab, ovn og andet stål blev

behandlet med stålplejemiddel, skabe i
baggangen vasket, alt service blev talt op
så der er service til 140 personer, ligesom
to personer sørgede for fortjent middagsmad.
Vi har fået lagt nyt tag op, og det, synes
vi, pynter rigtig meget på forsamlingshuset.
Vi har fået tilskud fra Herning Kommunes
100 års jubilæumsfond på 36.308,- kr. ligesom vi skal have hjemsøgt godt 16.000
kr. fra LAG-midlerne til denne renoveringsopgave.
I „kummerne“ langs tilbygningen er der
sket den ændring, at der er ilagt knust granit i stedet for „strandsten“, hvilket vi synes, giver et mere harmonisk indtryk af
forsamlingshuset.
Vi glæder os til at arbejde og være sammen med Jer under de kommende æ Sinding daw. I kan se programmet for dagene
her i SØ-Posten. Vi håber, at rigtig mange
igen i år kommer og støtter op omkring
denne fælles festuge, med aktiviteter og
tilbud og ikke mindst hyggeligt samvær
over flere dage.
Sinding Forsamlingshus er heldigvis udlejet ret ofte, hvilket er rigtig dejligt, da det
jo er vigtigt i forhold til driften af forsamlingshuset.

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.
Priserne er incl. service og slutrengørring.

.

Borde og stole til udlejning: 20 kr. pr bord, stole gratis
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I forbindelse med leje af Sinding Forsamlingshus har der været noget usikkerhed
om, hvad der indgår i lejen.
Det er sådan, at der i lejebeløbet er indeholdt alt brug af service samt rengøring.
Lejerne skal blot aflevere huset opryddet
og fejet jævnfør retningslinierne, der er
hængt op på opslagstavlen i køkkenet, ligesom de kan findes på vores hjemmeside
Aftale om leje af Sinding Forsamlingshus
foregår via Jan Johansen telefon 61 73 99
40
www.sinding-forsamlingshus.dk
Med venlig hilsen
Sinding Forsamlingshus
Bodil Jensen.

Kirkesiden
Velkommen til byfestkoncert med HUDNA
Tirsdag d. 2. juni kl. 19.00 i Sinding Kirke
HUDNA betyder våbenhvile på arabisk!
Det er også navnet på det århusianske
band, som vi skal opleve ved årets byfestkoncert. Bandet består af en jøde, en
muslim og en kristen, som sammen har
skabt et musikalsk udtryk, der forener
deres tre forskellige kulturer. ”Vi skal lære
at se bort fra religionerne, for det vigtigste er, hvad vi kan give hinanden som
mennesker”, lyder begrundelsen.
De tre unge mænd i HUDNA er Orhan
Özgur Turan, Yossi Karutchi og Søren
Bigum. Instrumenterne er guitar og
tromme, men også mere fremmedartede
typer som riq, baglama og oud. Gruppen
vandt i 2013 en Danish Music Award for
bedste world track (verdensmusik).

Nyt fra Menighedsrådet
Ørre Kirke
Efter besøget af både Kongelig bygningsinspektør, National museet, stiftets folk
inkl. Biskoppen i efteråret, har arkitekt
og kunstner arbejdet med at få tilrettet
projektet der omhandler det indre i Ørre
Kirke. Projektet er godkendt i provstiet –
og er sendt til stiftet. Der gives udtryk fra
stiftet om, at det ikke mangler mange
udtalelser før de kan give os tilbagemeldingen – forhåbentligt grønt lys for at
kunne gå i gang. Men i skrivende stund
er det ikke sket…
Derfor vil det igen være uvist om hele
den næste periode er med brug af to kirker, eller der kun er gudstjenester i Sinding Kirke. Vi beder derfor om tålmodighed og overbærenhed – og håber ikke,
at der er nogen der går forgæves. Vi vil
gøre, hvad vi kan for at orientere om evt.
ændringer i gudstjenesteplanen hurtigst
muligt.

Taget på Ørre Kirke
Ja, nogen af jer tror måske at jeg har fundet en gammel udgave af „Nyt fra menighedsrådet“ – men nej, det er galt igen.
Taget er begyndt at skalle af og der er
fugt på loftet. Det betyder at der igen er
taget fat i firmaet som har skaffet og lagt
tagstenene – og der arbejdes på at finde
løsninger.
Klokkejubilæum
Sinding Kirkes klokke har jubilæum.
Klokke blev omstøbt af klokkestøberne
Christiansen & Schiørring i 1915. Der kan
anbefales at man tager en tur på trappen
på sydsiden af kirken – og går op for at
se klokken…
Alkoholfri altervin
Vi vil gerne skifte altervinen ud, således
det bliver en alkoholfri vin. Vi vil dog
gerne have hjælp til at vælge ud – og har
besluttet at vi finder nogle forskellige
slags, som der så bliver mulighed for at
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smage på. Denne mulighed vil være
næste gang der er kirkekaffe. Vi håber,
at I vil komme og give jeres besyv med.
Sygemelding
I de senere år, er kirkernes regnskaber
blevet ført i Tjørring. Kordegnen i Tjørring Jette Neesgaard er desværre blevet
sygemeldt. Der er heldigvis hurtigt fundet en afløser, som havde forladt arbejdsmarkedet – og derfor var vi så heldige, at
hun – Inger Christensen fra Sunds – kunne
springe til. Der er nogle naturlige udfordringer, men vi er glade for at der hurtigt
blev fundet en løsning.
Byfesten
Og så går vi jo lige som mange andre og
glæder os til byfesten. Vi er glade for, vi
igen i år kan levere vores del af festlighederne. Hvor er det dejligt at være i et
sogn, hvor vi kan samarbejde på den
måde.
Jytte Hoffmann

Kirkesiden
Frihed, fred og forsoning
Kære læser
De fleste af os har aldrig oplevet krig.
Det kan man kun glæde sig over. Dette
forår markeres 70-året for Danmarks befrielse. Det kan vist ikke være forbigået
nogens opmærksomhed – og selvom de
fleste af os ikke kan huske det, så er der
stor interesse for den tid. Der udgives
bøger, der kommer nye film om den del
af historien og man har kunnet opleve
totalteater om besættelsestiden.
Hvorfor denne store interesse? Et bud
kunne være, at vi fornemmer, at frihed
og fred ikke er en selvfølge. Det kan vi
se rundt om i verden. Der er krig og ufred
mange steder i verden. Det bliver så tydeligt, at fred ikke er noget, som kan vindes én gang for alle. Nej, fred og frihed
er noget vi må tro på, vil kæmpe for og
lægge kræfter i.
Det bliver tydeligt, når vi hører om de
mennesker, der dengang ikke bare ville
lade stå til, men tog et ansvar på sig.

Selvom det ansvar havde en høj pris.
Spørgsmålet dukker frem i tankerne: Hvad
ville jeg selv gøre? Hvor ser jeg mit eget
ansvar for at bidrage til fred og til forsoning mellem mennesker?

„Tænd lys for drømme.

Halfdan Rasmussen har skrevet to digte,
som viser to holdninger til vores eget
ansvar. De gives hermed videre til læsning og eftertanke.
Lise Edelberg

Tænd lys for dem, der sover
blidt erindret

„Ikke bødlen gør mig bange

Værn om flammen.

Ikke hadet og torturen.

Vi får kun fred, hvis vi tør
leve sammen.

Ikke dødens riffelgange
Eller skyggerne på muren –
Ikke nætterne når smertens
sidste stjerne styrter ned.
Men den nådesløse verdens
blinde ligegyldighed.“
Halfdan Rasmussen

Stort tillykke til
årets konfirmander!
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Skumringstimen kalder.
Den største drøm er uden tid og
alder.

bag alt det onde, der har overvintret.
Tænd lys for fred på Jorden.

Tænd lys for krigens ofre af i dag,
for flygtende og undertrykt og svag.
Skal livet ånde frit, må det fornys.
Tænd lys! Tænd lys!“
Halfdan Rasmussen

Kirkesiden
Et par glimt af årets dejlige minikonfirmander!

Foto: Hanne Lynderup Madsen

F
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Kirkesiden
Arrangementer
Friluftsgudstjeneste

Oversigt over arrangementer

Tirsdag d. 26. maj kl. 17.30

26. maj

17.30

inviterer vi til friluftsgudstjeneste ved
Ørre Kirke. Traditionen tro markeres afslutningen på minikonfirmandernes forløb med en friluftsgudstjeneste med efterfølgende fællesspisning.

30. maj

8.30

Minikonfirmanderne medvirker ved gudstjenesten.

2.

juni

19.00

6.

juni

9.30

Friluftsgudstjeneste ved Ørre Kirke
Udflugt til Dybbøl sammen med Seniorklubben
Byfestkoncert med HUDNA
Byfestgudstjeneste i SØ-grillen

Udflugt til Dybbøl

Alle er naturligvis meget velkomne, uanset om de kender nogle af årets minikonfirmander eller ej.

Lørdag d. 30. maj inviterer Menighedsrådet sammen med Ørre-Sinding Seniorklub på en udflugt til Dybbøl. Der bliver
afgang fra Sinding Missionshus kl. 8.30

Vi satser på lige så godt vejr, som det
plejer at være, men i tilfælde af meget
dårligt vejr, rykker vi indenfor i Ørre Kirke.

Undervejs sydpå serverer vi formiddagskaffe i bussen. Middagen indtager vi på
„Den Gamle Kro“ i Gråsten.
På Historiecenter Dybbøl bydes vi på en
guidet rundvisning, film og kaffe med søn-

derjysk rugbrødslagkage.
Forventet hjemkomst 18.30.
Tilmelding inden 20. maj til Birthe Christensen 9713 6226 eller Birgit Christensen 4097 6167.
Pris 300,- kr.
Arrangører: Ørre-Sinding Seniorklub og
Ørre-Sinding Menighedsråd.

Indre Missions mødekalender:
22. maj

19.30

Soldatervennerfest i Missionshuset.
Tale v/ Dorte Lundgaard Jepsen

3. juni
10. juni
13. juni
17. juni

19.30
19.30
13.00
19.30

Bibelgruppe 2 mødes hos Eva og Jens Thyssen, Asbjergvej 8
Bibelgruppe 1 mødes hos Ninna og Folmer Jeppesen, Ørrevænget 51
Indre Missions Årsmøde på Mørkholt Strand Camping. Tema: „Se, her er jeg“
Sommermøde hos Eva og Jens Thyssen, Asbjergvej 8. Tale v/ Finn Najbjerg

12. aug.

19.30

19. aug.

19.30

26. aug.

19.30

Fælles bibelgruppeaften i Missionshuset.
Oplæg v/ Christen Peter Olesen, Ejstrupholm
Bibelgruppe 1 mødes hos Karen og Lars Laugesen,
St. Lundgaardvej, Tjørring
Bibelgruppe 2 mødes hos Grethe og Kurt Jeppesen,
Asbjergvej 12

2. sept.

19.30

Høstfest i Missionshuset.
Vi får besøg fra DBI - Dansk Bibel Institut

Camping Arrangementer i Haderup
Pinsestævne 23.-25. maj
Seniorcamping 26.-30. juni
Bibelcamping 23. juli - 1. august
Bibelcamping med hjerte, mund og hænder 1.-5. august

Samarbejde med Indre Mission i Skibbild Nøvling
Sinding IM har indledt et samarbejde
med IM i Skibbild-Nøvling om mødeaktivitet. Vi har set en mulighed i at kunne
være fælles om nogle møder, for at styrke
samarbejdet på tværs af sognegrænser,
og for at bringe fornyelse ind i vore fællesskaber. Ideen opstod på vores gene-

ralforsamling sidste år, og da vi henvendte
os til bestyrelsen i Skibbild, mødte vi velvilje og interesse. Det ligger også godt i
tråd med de ændringer, der er sket på
IM’s kredsplan, hvor man har nedlagt
nogle aktiviteter og opfordret til nye,
heraf bl.a. samarbejde mellem små og
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mellemstore foreninger.
Vi blev enige om to møder om året:
Et møde i maj, hvor vi besøger dem, og
de kommer så her til oktober.
Vi forventer os meget godt af dette samarbejde.
Formand Dorrit Lodahl

Kirkesiden
Festlig byfestgudstjeneste
i SØ-grillen

Gudstjenester

Søndag d. 6. juni k. 9.30

MAJ
24.

9.30
11.00

Sinding Kirke, Lise Edelberg
Ørre Kirke, Lise Edelberg
Pinsedag

25.

10.00

Sinding Kirke, Lise Edelberg
2. pinsedag

26.

17.30

Friluftsgudstjeneste ved Ørre Kirke med fællesspisning

31.

8.45

Ørre Kirke, Lise Edelberg
Trinitatis søndag

6.

9.30

Byfestgudstjeneste i SØ-grillen, Henrik Sommer er prædikant
1. søndag efter trinitatis

14.

8.45

Ørre Kirke, Lise Edelberg
2. søndag efter trinitatis

21.

8.45

Sinding Kirke, Lise Edelberg
3. søndag efter trinitatis

28.

10.00

Ørre Kirke, Lise Edelberg
Kirkekaffe med „vinsmagning“
4. søndag efter trinitatis

Traditionen tro indledes byfestens sidste
dag med en festlig friluftsgudstjeneste i
SØ-grillen. I år er det Henrik Sommer,
der er gæsteprædikant. Henrik Sommer
er tidligere rektor på Nr. Nissum Seminarium og nuværende hjælpepræst ved
Voldhøj Kirke i Struer. Henriks far er provst
Sommer, så han er ikke uvant med Herning-egnen.

JUNI

Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet på gratis kaffe og rundstykker i Sinding Forsamlingshus. Her vil Henrik Sommer holde foredrag - om hvilket han selv
siger:

JULI
5.

8.45

Sinding Kirke, René Nord Hansen
5. søndag efter trinitatis

12.

10.00

Sinding Kirke, René Nord Hansen
6. søndag efter trinitatis

19.

8.45

Ørre Kirke, René Nord Hansen
7. søndag efter trinitatis

26.

10.00

Sinding Kirke, Lise Edelberg
Kirkekaffe
8. søndag efter trinitatis

”Den 5. juni 1849 fik vi vores første
grundlov. Det fejrer vi hvert år ved at
mødes, være sammen og høre på taler,
men det er værd engang imellem at erindre om, at selvom vore forfædre ikke
havde en grundlov, så var demokratiet
ikke ukendt for dem.
Vores mest kendte historiker Saxo fortæller i sin danmarkshistorie ”Gesta
danorum” (Danernes bedrifter), som udkom ca. år 1200, om Humble, som levede på det sydlige Langeland i slutningen af det første årtusind. Humble var
det, men dengang kaldte en lovsigemand.
Det vil sige den der med færrest ord
kunne udsige det, de fleste var enige om
på tinget.

AUGUST
2.

8.45

Ørre Kirke, Lise Edelberg
9. søndag efter trinitatis

9.

8.45

Sinding Kirke, Lise Edelberg
10. søndag efter trinitatis

16.

10.00

Ørre Kirke, Lise Edelberg
11. søndag efter trinitatis

23.

10.00

Sinding Kirke, Lise Edelberg
Kirkekaffe
12. søndag efter trinitatis

30.

8.45

Ørre Kirke, René Nord Hansen
13. søndag efter trinitatis

Foredraget er en fortælling om Humble
og en fortælling om, hvordan det siden
gik med tinget og dets lovsigermænd.”
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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 alle dage undtagen mandag
(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
Gravermedhjælper
Hanne Jensen, 97 13 62 31
mobil 27 52 62 31
kragsnap@dlgtele.dk
Organist
Hanne Jensen, tlf. 27 52 62 31

Kirke- og kulturmedarbejder
Hanne Lynderup Madsen
21 29 70 60
hannelynderupmadsen@gmail.com
Kirkesanger
Hanne Lynderup Madsen
21 29 70 60
Stof til kirkesiderne
kan sendes til Kurt Jeppesen på
kleonjeppesen@gmail.com

Tjek vores hjemmeside:
www.oerresinding-kirker.dk
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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. 29 82 70 84
Bibelgruppe 1
Kontaktperson: Ninna Jeppesen
Tlf. 97 13 60 69
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
Kirkeværge i Sinding (uden for rådet):
Alvin Justesen
2342 8666 - ta.justesen@mail.dk

Den 2. juni - 7. juni 2015
Byfestkoncert – Grundlovstale – Banko –
Fodbold – Sæbekasse Rally – Grillaften –
Havetraktortræk – Gamle videoklip –
Live musik – 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.

Tirsdag den 2. juni
19.00

HUDNA til Byfestkoncert i Sinding Kirke.
HUDNA betyder våbenhvile på arabisk! Det er
også navnet på det århusianske band, som vi skal
opleve ved årets byfestkoncert. Bandet består af
en jøde, en muslim og en kristen, som sammen
har skabt et musikalsk udtryk, der forener deres
tre forskellige kulturer. ”Vi skal lære at se bort fra
religionerne, for det vigtigste er, hvad vi kan give
hinanden som mennesker”, lyder begrundelsen.
De tre unge mænd i HUDNA er Orhan Øzgur
Turan, Yossi Karutchi og Søren Bigum.
Efter koncerten er der forfriskning i Kirkehuset.

Onsdag den 3. juni
18.30

æ Sinding daw bobturnering.
Pris pr. person kr. 65 inclusiv kaffe og kringle.
Tilmelding til senest den 1. juni på mail:
bob@sindinggif.dk. Eller til Karle Åge Olesen
mobil: 21151402

19.15

7-11 senior fodboldkamp.

23.00

Festpladsen lukker.

Fredag den 5. juni
9.00-15.00

Krocketstævne.

10.30-14.30

Kom og se gamle videoklip fra formandskonkurrencer og andre aktiviteter fra æ Sinding
daw gennem tiderne. Se måske dig selv som
barn, ung eller noget yngre, end du er nu.

11.00

Tombolavognen er åben.

11.30

Åben i kaffe- og ølbaren

12.00-15.00

KFUM Spejderne fra Sinding-Ørre og Tjørring
lægger til ved åbreden. De deltager på
festpladsen med bål og spejderaktiviteter frem til
klokken 15 hvorefter de sejler videre på åen.
Kom og bliv spejder for en dag.

14.00

Åben i skydevognen

15.30

Grundlovstale af Bente Justesen. ”I 2003
sluttede min tid på Sinding Skole. I dag – 12 år
efter – har jeg ikke helt forladt skolebænken. I
dette forår holder jeg dog lige en pause fra
bøgerne: Jeg er nemlig praktikant i en spændende organisation i København, der arrangerer
gadeidræt i udsatte boligområder i Danmark.
Praktikken er et led i mit kandidatstudie på
Sociologiuddannelsen på Ålborg Universitet.
Bacheloren har jeg læst på Århus Universitet på
Institut for Statskundskab, men jeg valgte at læse
videre på sociologistudiet, fordi min interesse
primært lå på samfundets sociale aspekter”.

Stort bankospil i Sinding Forsamlingshus

Torsdag den 4. juni
17.00

18.30

Der er åbent på festpladsen med hoppeborge,
skydevogn, tombola med videre. Kaffe- og
ølbaren er ligeledes åben, hvor der kan købes
diverse kød med tilbehør, pølser, pomfritter,
drikkevarer med mere.

18.00 - 19.00 SJOVT FOR BØRN. Kom og leg, når 5. og 6.
klasse fra Sinding Skole skaber stemning på
festpladsen til dette års æ Sinding daw.
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16.00-18.00

Kunst og Kaffe byder på udstilling af lokale
kunstneres og fotografers værker i Sportscafeen i
Sinding-Ørre Midtpunkt

10.30

Flysimulator. Prøv hvordan det er at flyve en 60
tons tung DC9 i opstillet simulator. Test dine
evner som pilot.

17.00

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

11.00-13.00

Der vil være brandbil og politibil på pladsen,
som det er muligt at komme ind i.

12.00-17.00
18.30

Old Boys fodboldkamp

Kunst og Kaffe byder på udstilling af lokale
kunstneres og fotografers værker i Sportscafeen i
Sinding-Ørre Midtpunkt

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.

13.00

”Kend-din-by-tur”

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.

15.00

Kagekonkurrence: Så skal vi igen nyde lækre,
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 til Marianne tlf. 20 13 63 14
senest den 3. juni.

23.00

”Pølser by night”

01.00

Festpladsen lukker.

Lørdag den 6. juni
10.00

Åbent på festpladsen med kaffe-og ølbar, skydeog tombolavogn, hoppepuder, samt diverse
aktivitetsting.

10.30-13.30

Kom og se gamle videoklip fra formandskonkurrencer og andre aktiviteter fra æ Sinding
daw gennem tiderne. Se måske dig selv som
barn, ung eller noget yngre, end du er nu.
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18.00-01.00

”Helstegt dyr” og hyggeaften.
Menupris: Voksne 80 kr. og børn under konfirmationsalderen 40 kr.

23.00

”Pølser by night”

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.

15.15

Offentliggørelse af vindere af ande-race og
rundboldkamp.

15.30

Auktion over overskudseffekter.

Tak for dette års æ Sinding daw og på gensyn til æ Sinding daw
2016.

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

Søndag den 7. juni
9.30

Byfest-gudstjeneste i SØ-Grillen. Årets gæsteprædikant er Henrik Sommer, Struer.

10.00–15.30

Byfestpladsen er åben med skyde- og
tombolavognen, kaffe- og ølbaren, hoppepuder
samt diverse aktivitetsting.

10.30-11.30

Efter gudstjenesten er der kaffe og rundstykker i
forsamlingshuset. Henrik Sommer holder
foredrag. Læs i SØ-Posten Henrik Sommers
præsentation af sit foredrag.

11.00-13.00

Kunst og Kaffe byder på udstilling af lokale
kunstneres og fotografers værker i Sportscafeen i
Sinding-Ørre Midtpunkt

13.00

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

Vi ses til æ Sinding daw!
Byfestarrangørerne
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Sinding–Ørre Midtpunkt

Årets gang i Støtteforeningen for Sinding-Ørre Midtpunkt
Så er der gået endnu et travlt år i Støtteforeningen, hvor der har været mange aktiviteter til glæde for store og små. De
mindste fik deres første møde med dagplejerne, da mødregruppen var på besøg
i Midtpunktet. En ny tradition, hvor nye
forældre i området kan stifte bekendtskab
med områdets pasningstilbud som Merete
fra Hvepsereden hjælper med at fortælle
om. Børnehaven har fået hjælp ved at
Støtteforeningen har stået for en arbejds-

dag, hvor Hvepsebyen er blevet klargjort,
så de kunne nyde mange timer der. Skolens børn har fået beskyttelsesudstyr, så
de kan stå mere sikkert på rulleskøjter i
skolegården.
Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til
medlemmerne for støtten, som har gjort
det hele muligt. Der skal også lyde en stor
tak til alle jer, der har givet en hjælpende
hånd med stort og småt.

Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen
for støtteforeningen således ud:
Formand: Grethe B. Jeppesen
Næstformand: Maibrit R. Balle
Kasserer: Hanne A. Andersen
PR-ansvarlig: Imogen Vilstrup
Sekretær: Marianne S. Hvidbjerg
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

•19.2.14: Generalforsamlin
ng
•13.3.14: Mødregruppen p
på besøg i Midtpunktet
Vinter 2014 •19.3.14: Fælles foredragssaften: "Det særligt sensitive barn"

Forår 2014

Sommer
2014

•12.4.14 Jernindsamling
•4.5.14: Arbejdsdag i Hvep
psebyen

•6.6.14: "Kend din by"-løb ved byfesten
•Juni 2014: Lave mad til bø
ørnehavens koloni

•6.11.14: Medarrangør af aktiviteter ved Åben Skole
•7.11.14: Medlemsopkrævvning ved Åben Hal
Efterår 2014

•24.1.15: Legetøjsindsamliing til dagplejerne
•6.3.15: Generalforsamlingg
VInter 2015
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Sinding–Ørre Midtpunkt

Nyt fra fællesbestyrelsen
Så er det lige om lidt, at den nye struktur
på skole- og pasningsområdet i Herning
kommune træder i kraft.
Fællesbestyrelsen for Sinding-Ørre Midtpunkt har i samarbejde med fællesbestyrelsen for SNild – Skibbild-Nøvling,
arbejdet på højtryk, for at få den nye struktur til at falde i hak.
Der har været nedsat en interim bestyrelse,
som har udarbejdet nye fælles vedtægter
for det nye Midtpunkt, som efter sommer-

Faktabox
Medlemmer af den nye
fællesbestyrelse
for Sinding-Ørre Midtpunkt:
Hvepsereden/Midgaarden:

ferien også omfatter børnehaven
Midgaarden i Skibbild-Nøvling.
Vi har netop afholdt valg til den nye fællesbestyrelse, som endnu ikke er konstitueret,
men klar til at tag fat efter sommerferien.
At Nøvling og Sinding skoledistrikt bliver
slået sammen til et får også en betydning
for Hvepsereden i Sinding og Midgaarden
i Nøvling, da pasningsdistriktet også bliver
til et, Midgaarden og Hvepsereden fusionere til en institution, fordelt på tre huse.
Ledelsesmæssigt vil der også komme til
at ske ændringer. Fra 1. august vil nuværende leder af Midgaarden i SkibbildNøvling, Kurt Østergård Hansen, tiltræde
som leder af daginstitutionen ved SindingØrre Midtpunkt, Hvepsereden/
Midgaarden. Kurt Østergård Hansen vil
være sidestillet med Kurt Stoustrup, som
forsat vil være leder for Sinding skole, Sinding-Ørre Midtpunkt, hallen og skoledelen i helhedstilbuddet „Huset“. Merete
Ortmann vil forsætte som pædagogisk leder for Hvepsereden/Midgaarden.

Kurt Østergård Hansen får den store opgave at få Institutionerne Midgaarden og
Hvepserden til at blive til en samlet institution. Det er to huse med hver deres
identitet, medarbejdere og ikke mindst
børn og forældre. Vi har to gode institutioner med dygtige og vellidte medarbejdere, så det kan jo kun blive dobbelt så
godt…;)
Vi ser frem til at byde endnu en Kurt velkommen til Sinding-Ørre Midtpunkt.
Under den til tider heftige debat omkring
den nye struktur er vi fra politisk side blevet lovet 8 års fred til at vise vores værd.
Netop derfor er det vigtigt, at vi som forældre bakker op om vores kommunale tilbud.
Som formand for fællesbestyrelsen har jeg
i hvert faldt ikke i sinde at smide arbejdstøjet endnu. Det er nu, vi skal vise, at vi
kan få den nye struktur til at fungere - også
når hverdagen rammer efter sommerferien.
Maja Bang
Formand for fællesbestyrelsen

Anna Lindholm, Sinding
Anne Jensen, Skibbild-Nøvling
Suppleanter:
Dan Andersen, Ørre
Kenneth Christensen, SkibbildNøvling
Skoledelen:
Maja Bang, Ørre
Merete Rusbjerg, Ørre
Kirsten Kølbæk, Skibbild-Nøvling
Ole Henneberg, Sinding
Henrik Vilstrup, Ørre
Suppleanter:
Chresten Frederiksen, Ørre
Bjarne Hoffmann, Sinding
Bestyrelsen er endnu ikke
konstitueret.
Der vil være valg igen til næste
forår, for at vi kan følge Herning
kommunes øvrige skoler og
institutioner.
Fremadrettet vil der være valg hvert
andet år.
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Sinding–Ørre Midtpunkt
Årets skolefest, altid en festlig begivenheden for både store og små.
Stykket hed: „Sørøven i skabet“ og hele skolen var med.

Årets skolefest, altid en festlig begivenheden for både store og små.
Stykket hed: „Sørøven i skabet“ og hele skolen var med.
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
Resultatet fra vinterens bobturnering
Ledelsen

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

I single spillet blev:
nr. 1 Kent Larsen
nr. 2 Karl Nielsen
nr. 3 Kristian Jørgensen

Supplerende medl.
Per Overgaard Nielsen
Sinding Hovedgade 5
Sinding
7400 Herning
Tlf.: 97136474
Mobil: 20343136
pon@midtconsult.dk
Supplerende medl.
Mads Petersen
Nøvlingvej 12
7400 Herning
Mobil: 2021 9599
madsp1403@gmail.com

I makkerspillet blev:
nr. 1 Tommy og Sten Nielsen
nr. 2 Rasmus Andersen og Esben Lindholdt
nr. 3 Eigil Andersen og Per Kristensen
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
Kroket
Forår og sommer er på vej. Det giver
kroketspillere ekstra blod på tanden.
Dog er der ikke mange kroketspillere som
har ligget i vinterhi. Sporten er efterhånden blevet en helårssport, hvis ellers Kong
Vinter tillader det.
Igen i år, var kroketafdelingen under Sinding GIF, inviteret til Nøvlingskov efterskole, for at introducere de unge mennesker til kroketspil. Desværre var det lige
den dag, hvor den sidste sne faldt og specielt i Nøvlingskov. Mindst 10 cm sne faldt
der i løbet af ingen tid. I sne er det faktisk
umuligt at spille kroket.
Men 16 elever og 2 lærere var alligevel
friske på at lære. Igen havde elever og Sinding kroketspillere en rigtig god oplevelse
sammen.

Åbningsstævnet blev, traditionen tro afviklet i Simmelkær den 9. april 2015. Desværre var der slet ikke plads til de mange
kroketinteresserede. 200 spillere havde
meldt sig til stævnet, men der var „kun“
plads til 172 spillere, så træls for dem, som
måtte blive hjemme.
Anders Josefsen blev eneste vinder fra
Sinding.
Vi var et par stykker fra Sinding der tog
turen til Ryslinge kroketstævne den 20.
april, hvor vi var 160 deltagere, hvoraf de
ca. 100 var fra Fyn og resten fra Jylland og
Sjælland. Jørgen tog gevinst med hjem.
I Spjald var der god tilslutning fra Sinding.
Vi var 8 spillere, men kun èn gevinst med
hjem.

Kommunemesterskaberne er også afviklet
i Vildbjerg den 29. april. 160 spillere havde
meldt sig til at dyste om at blive årets
kommunemester. Vi var 13 spillere fra Sinding, som tog kampen op. De fleste spillere tog fra stævnet med æren i behold.
Kun 1 par, Grethe og Jørgen, var så heldige at genvinde kommunemester-skabet
i M1, højeste række.
Første uge i maj, starter holdturneringen.
Sinding GIF, har 3 hold med i holdturneringen, 3 par i parturnering og 6 spillere
med i enkeltmands-turnering.
Hvis alt går vel, afholdes enkeltmandsturneringen på Sindings baner, onsdag den
3. juni, altså midt i Æ Sinding Daw.
Traditionen tro, har vi inviteret til Æ Sinding Daw kroketstævne, fredag den 5. juni.
Vi håber på stor tilslutning, som vanligt.
Desværre er vores baner i Sinding utrolig
elendige. Underligt, at vi faktisk er de eneste i hele kommunen, som har flere mælkebøtter og tusindfryd, end vi har græs.
Onsdag den 23. september, afholder vi
årets sidste onsdagsstævne i Sinding.
I Kristi Himmelfartsdagsferien er der 3
spillere, som deltager i kroketcampingstævne i Vindblæs.
I juli måned er der mulighed for deltagelse
i Ølgod og Krunderup, hvor der også er
kroketcampingstævner.
Vi har stadig rigtig god plads til nye spillere.
Aktuelle træningstidspunkter er tirsdage kl.
17.00 og torsdage kl. 13.00. Alle er velkomne.

Med venlig hilsen
Kroketafdelingen i Sinding GIF
v/ Grethe Buus Poulsen ,Tlf. 28512503
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Ørre-Sinding
Lystfiskerforening
Start på fiskesæsonen gik godt
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

Starten på fiske sæsonen er gået godt, og
der er fanget en del fisk. Det er især bækørreder, og så vidt jeg ved, er der ikke
fanget nogle stallinger. Det er lidt trist,
fordi området før var kendt for sit fine
stalling fiskeri. 1 maj må vi så igen fange
gedder, så må vi se om der er nogle som
kan fange nogle af dem.
Her i maj har vi 3 arrangementer. Vi skal
på familietur lørdag den 9 maj, turen går
til nogle søer ved Finderup, hvor der er
en god bestand af aborrer, skaller og geder. Så der er næsten fangst garanti. Så
Kristi Himmelfartsdag har vi et lille begynder kursus i at fiske med flue. Stedet er
ved Chris på Vestermosevej. Vi skal lære
at lave forfang og kaste med flue, vi starter kl. 14.00. Og alle er velkomne. Torsdag den 21 maj er vi på plads til grøn
inspirationsdag. Så er der lige et hop frem
til juli måned hvor vi har fiskeskole i uge
28-29-30 om tirsdagen fra 9.00 til 15.00.
Vi mødes ved „Broen“ i Ørre.

Vi har fået nye medlemmer idet lodsejere
hvor vi har fiskeret er blevet medlemmer
af ØSL. Vi byder dem velkommen, og ser
frem til et godt samarbejde og muligvis
nogle nye lystfiskere. Det at være lystfisker, kan der skrives meget om, men det
er personligt, hvor meget eller lidt man
vil. Det ene er ligeså godt som det andet,
om man fisker i åen, søen, kysten eller
havet, om man fisker med orm, blink, spinder eller flue. Der er mange muligheder,
og det kan godt virke uoverskueligt, men
der kan man få hjælp i foreningen. Lystfiskeri er en dejlig hobby, det er
afstressende, og som sammenlignet med
andre hobbyer er billig at komme i gang
med. Er der nogle der vil i gang, og som
har spørgsmål kan man henvende sig til
en i bestyrelsen.

Mindstemål og fredningstid

www.hedens-lystfiskeri.dk

Vi må fiske i vor vand fra d. 1. marts til
d. 31. oktober

Bækørred

Bækørred 30 cm.
Fredningstid 1. november - 29. februar
Gedde 40 cm.
Fredningstid 1. april - 30. april.

Regnbueørred
Fredningstid 1. november - 29.februar
ingen mindstemål

Havørred 40 cm.
Fredningstid 1. november - 29. februar

Stalling 33 cm.
Fredningstid 1. marts - 15. maj. Men vi
har i foreningen frivilligt fredet stallingen
hele året.

Laks 60 cm.
TOTALFREDET

Ål 45 cm.
Ål er også frivilligt fredet i foreningen.

Helt 36 cm.

Skal du ud med stang og snøre! -så kom og fisk i Ørre
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Ørre
Forsamlingshus
Bestyrelse
Formand:
Herdis Ahler
Ørre Byvej 81
Tlf. 29624054
Mail: herdis@vipcom.dk
Næstformand:
Leo Lisby
Ørre Byvej 111
Tlf. 97136373
Økonomi ansv.:
Jens Arne Mikkelsen
Ørre Byvej 81
Tlf. 97136327
Kasserer:
Birgit Kristensen
Ørre Byvej 68
Tlf. 97136091
Medlemmer:
Jeppe Schreiber
Aulumvej 15
Tlf. 26270114
Lone Breinbjerg
Aulumvej 2
Tlf. 96285011

Ørre Marked
Som altid afslutter vi sommeren med Ørre
Marked.
I år er det den 15. august. Vi starter med
rundstykker kl.9
Der er tombola i teltet og kræmmer-standene
åbner.

Bestyrelsen
ønsker alle en god
sommer.

Pølse boden åbner kl. 10, hvor der sælges
pølser, frikadeller, is og meget mere.
Ca. kl. 18 er den helstegte gris og tilbehør
klar. Der vil også være lækre frankfurter
hvis man mere er til det.
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Motorvejsbyggeriet

Foto: Jakob Fastrup
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Kalenderen
Maj
19.

19:30 Jo Jo Moyes :Mig før dig. V/Niels Knudsen

Kroghøj skole.

Kroghøj Gl. Skole

21.

09:00 Grøn inspirationsdag

Ungskuepladsen Hernning

Ørre-Sinding Lystfiskerforening

30.

08:00 Udflugt til Dybbøl Mølle.

Sinding Missionshus

Ørre-Sinding Seniorklub

Juni
02.

æ Sinding daw

07.

Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

02.

19:00 Byfestkoncert med HUDNA

Sinding Kirke

Menighedsrådet

03.

09:00 Enkeltmandsturnering onsdag den 3. juni 2015 Alle boldbaner

Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

05.

Æ Sinding Daw Kroketstævne fredag den 5.
08:00
juni 2015

Alle Boldbaner

Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

05.

16:00 Udstilling - Kunst & Kaffe

SportsCaféen

Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

06.

12:00 Udstilling - Kunst & Kaffe

SportsCaféen

Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

07.

09:30 Byfestgudstjeneste med Henrik Sommer

SØ-grillen

Menighedsrådet

07.

11:00 Udstilling - Kunst & Kaffe

SportsCaféen

Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

09.

19:30 Ulla-Lena Lundberg: Is. V/Niels Knudsen.

Kroghøjn Skole.

Kroghøj Gl. Skole

07.

10:00 Morgensang.

Kroghøj Skole.

Kroghøj Gl. Skole

14.

10:00 Morgensang.

Kroghøj Skole.

Kroghøj Gl. Skole

21.

10:00 Morgensang.

Kroghøj Skole.

Kroghøj Gl. Skole

Juli

30.

Vildbjerg Cup

02.

Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

August
15.

09:00 Ørre marked

22.

10:00 Vi starter op efter sommerferien

28.

17:00 Familietur

Naturskolen Ørre

Karup Å

Ørre-Sinding Lystfiskerforening
KFUM og KFUK i Tjørring - Rødderne
2.0
Ørre-Sinding Lystfiskerforening

Kroghøj Skole

Kroghøj Gl. Skole

09:00 Store Fiskedage

Ørre Forsamlingshus

Ørre-Sinding Lystfiskerforening

19:30 Generalforsamling

Sports Caféen

Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

Kroghøj Skole

Kroghøj Gl. Skole

Alle boldbaner

Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

September
08.
12.
13.
17.
22.
23.

19:30

Siri Hustvedt :Det jeg elskede. V/Niels
Knudsen.

John Irving : Æblemostreglementet. V/Niels
Knudsen
Onsdags kroketstævne onsdag den 23.
09:00
september
19:30

24

