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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

Phillip Kidde Martinussen
6 år den 10. maj 2016
Sinding Hovedgade 7,
Sinding

Cecilie Frederiksen
12 år den 17. maj 2016
Katrine Frederiksen
9 år den 23. maj 2016
Nybro

Lasse Bækgaard
Andersen
6 år den 29. maj 2016
Ørre Byvej 57, Ørre

Nynne Bækgaard
Andersen
3 år den 28. juli 2016
Ørre Byvej 57, Ørre

Næste deadline: 1 .august 2016
Posten udkommer uge 34, 2016

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:
Ruth Nors, Sinding

2

Sinding skole
Hvepsereden/Midgaarden

Nyt fra Fællesbestyrelsen ved SindingØrre Midtpunkt
Sinding skole og Hvepsereden/
Midgaarden får ny profil.

Logoet skal signalere sammenhold og
udstråle at man er en del af helheden
uanset hvilken institution man opholder sig
på.

Fællesbestyrelsen har hele foråret arbejdet
med at skabe en ny fælles profil for Sinding
skole og Hvepsereden/Midgaarden
Vi har haft for øje at Hvepsereden og
Midgaarden gerne skulle opfattes som en
samlet institution og at Sinding skole også
er en del af de tilbud vi har i vores område.
Bestyrelsen arbejder lige nu sammen med
et reklamebureau, hvor en konsulent
hjælper os med at få en skarpere profil,
som helhed.

Derudover der det vigtigt at det er tydeligt
at vi arbejder med sundhed, trivsel og
bevægelse som fællesnævner.

Valg til fællesbestyrelsen.
Her i foråret har vi også haft valgt til
fællesbestyrelsen, vi er glade for at det
lykkes at få alle pladserne besat, tak for
det.
Følgende er valgt til daginstitutionsdelen:
Anna Lindholm, Sinding
Kenneth Christensen, Skibbild-Nøvling.
Suppleanter:
1. suppleant: Lene Søndergaard Karkov,
Skibbild-Nøvling.
2. suppleant: Keld Christensen, SkibbildNøvling
Valgt til skoledelen:
Winnie Højer, Sinding
Rudi Søgaard, Ørre
Suppleanter:
1. suppleant: Henrik Vilstrup, Ørre
2. suppleant: Bjarne Hoffmann, Sinding.
Ole Henneberg, Sinding, Kirsten Kølbæk,
Skibbild-Nøvling og Maja Bang, Ørre
Var ikke på valg og fortsætter i denne nye
bestyrelse, som starter bestyrelsesarbejdet
August 2016.

I den forbindelse vil vi gerne sige tak for
de mange navneforslag, vi har været
omkring de mange forskellige forslag. Det
har været en spændende proces,
Men bestyrelsen har valgt at arbejde videre
med et nyt fælles logo i stedet for et
navneskifte.
Vi er kommet frem til et træ, hvor der i
trækronen bor nogle forskellige dyr. Uglen
skal symbolisere Sinding skole, de to ravne
skal symbolisere Midgaarden og en
hvepserede er der naturligvis også blevet
plads til.

Alle er naturligvis velkommen til at
kontakte bestyrelsen med gode ideer eller
forespørgsler.
Alle referater kan findes på skolens
hjemmeside.

På vegne af bestyrelsen
Maja Bang
Formand
Kontakt:
Bang_maja@hotmail.com
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Borgerforeningen
for Sinding-Ørre
Oversigt over
bestyrelsen:
Formand:
Philip Nielsen
Asbjergvej 4, Sinding
Mob. 23271245
Mail: Philip@lillebjerg.com
Næstformand:
Bodil Jensen
Nøvlingvej 7, Sinding
Tlf.: 30635825
Mail: bjensen51@gmail.com
Kasserer:
Else Marie Valbæk
Ørre byvej 91, Ørre
Tlf.: 29369759
Mail: elsemarievalbk@gmail.com
Sekretær:
Preben Thomsen
Taulundvej 13, Ørre
Tlf.: 97143288, mob.: 21200357
Mail: ketty-pr@hotmail.com
Medlem:
Lars Lodahl
Nybyvej 20, Sinding
Tlf.: 20836287
Mail: larslodahl20@gmail.com

Sognearkivet rykker ud
I forsommeren vil
Sognearkivet fotografere alle huse og gårde i
Sinding og Ørre
På Sognearkivet er vi nu klar til at tage fat
på den store opgave, som vi har sat os for
at løse - at indsamle oplysninger og få
fotograferet alle huse og gårde i Sinding
og Ørre, så vi kan få samlet både billeder
og oplysninger om alle ejendommene på
vores egn.
Alle vi fire medarbejdere på Sognearkivet
med assistance af en række flinke
hjælpere her fra området vil snart begive
os af sted for at fotografere hvert eneste
hus og hver eneste gård i Sinding og Ørre.
Vi tager fat på opgaven her i foråretforsommeren - når årstiden bliver lun og
lyser op og sætter blade på træerne. Så
kommer vi rundt og fotograferer løs, så
bliv endelig ikke forskrækket, hvis I

pludseligt ser nogle paparazzi lignende
personer farte rundt om jeres bygninger!
Vi har tidligere lavet en folder, hvori man
har kunnet læse om vores planer om at
indsamle billeder og oplysninger om
egnens huse og gårde, og i den
forbindelse efterlyste vi hjælp fra
beboerne. Den hjælp er stadig meget
velkommen, så hvis I har oplysninger og
gamle billeder, som vi må få eller låne - er
det meget velkommen. Vær med til at
sikre, at kommende generationer skal
kunne få viden om bostederne og deres
beboere i svundne tider...
Billeder kan foræres til arkivet, som
opbevarer dem på forsvarlig vis. Vil man
selv beholde billederne, vil vi gerne låne
dem og scanne dem, og vi returnerer dem
efterfølgende hurtigst muligt. Har man
fotos i digital form kan de sendes til os på
en mail eller afleveres på arkivet.

Ørre-Sinding
Sognearkiv

Sinding Skole's bibliotek
Skoletoften 7, 7400 Herning
arkivoerresinding@herning.dk
Wagn Christensen, 97136226

Åbent hver mandag kl. 17.00 - 19.00

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

„Kend din Egn“
Busrundtur til lokalområdets seværdigheder. Ørre-Sinding
Sognearkiv er guider på turen.
Søndag d. 4/9 2016 er der afgang fra parkeringspladsen ved
kirken i Ørre kl. 12.00.
Vi forventer at være tilbage til eftermiddagskaffe i Ørre
forsamlingshuset kl. 14.30.
Prisen bliver 50 kr pr. person. Nærmere info om billetsalg
følger.
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Borgerforeningen
for Sinding-Ørre
Opråb !
Vi mangler mail adresser til vores
nyhedsbrev. Har du ikke modtaget
nyhedsbreve fra borgerforeningen i
længere tid, har du fået en ny mail adresse,
eller ønsker du at modtage nyhedsbreve,
sender du blot en mail til
Philip@lillebjerg.com mrk. Nyhedsbrev, og
du skal straks komme på listen.
Nye byggegrunde:
Fremtidige byggegrunde mellem Hjortehøj
og Hvepsebyen er nu at se på kommunens
hjemmeside og forventes byggemodnet i
2017, se adressen :
http://
boligogbyggeri.herning.dk/salg-af-grunde-tilprivate/fremtidige-byggegrunde
Siden sidst :
I borgerforeningens bestyrelse har vi ikke
ligget på den lade side her i foråret. Vi har
mange projekter i gang som vi arbejder
hårdt på at få afsluttet, så der kan blive plads
til nye projekter, gerne mere jævnt fordelt
i vores område.
Fastelavn:
Igen i år har vi afholdt fastelavnsfest i
samarbejde med Sinding forsamlingshus, og
det var som altid en slående succes. Masser
af glade børn i festlig udklædning, og mange
voksne satte de hjemmelavede
fastelavnsboller til livs.
Fælles foredrag:
Denne gang med vores lokale cykel helt
(eller cykel-tosse) Dan M. Nielsen, der har
fået en ide om og cykle tværs over Amerika,
et løb der hedder RAAM, på maksimal 12
dage. Foredraget er 2 delt, og vi glæder os
til at byde indenfor til næste foredrag, når
han har gennemført turen.
Dan starter på løbet den 14/6, der vil være
livetracking fra løbet, mere info sendes ud
når det bliver offenliggjort.
Dan kan følges på Facebook, søg blot på
„Dan M Nielsen“.
Ny hjemmeside / fælles kalender
Som de fleste sikkert ved er hjemmesiden
Sinding-Ørre.dk underdrejet lige nu. Det
har vist sig temmelig vanskelig at få smidt

hackerne på porten, men nu er der lys for
enden af tunnelen. I løbet af maj/juni måned
skulle vi meget gerne få en ny hjemmeside
op at køre, bygget på et fælles koncept for
alle landsbyerne i kommunen, og hostet
på kommunes servere, så undgår vi
forhåbentlig i fremtiden at få besøg af disse
ubehagelige hackere.
I forvejen har foreningerne i Sinding-Ørre
et samarbejde om en fælles kalender, den
som du kan se bag på SØ-Posten, og på
Sinding-Ørre.dk Derfor har vi afholdt et
kursus, hvor de medvirkende foreninger var
inviteret til at lære mere om Conventus,
som ligger til grund for kalenderen. I øvrigt
stiller Herning kommune Conventus til fri
rådighed for alle foreninger i kommunen,
netop den fælles kalender bliver et
omdrejningspunkt for vores nye
hjemmeside.
Da vi ikke har nogen It specialister i
bestyrelsen, har Jimmy indvilget i at være
tovholder på dette projekt.
Affaldsindsamling:
Den 16/4 havde vi i samarbejde med
Naturfredningsforeningen affaldsindsamling
i Sinding og dagen efter i Ørre. I Sinding
var der mødt 14 personer op og der blev
samlet i ca. 250 kg affald. Herning
kommune stiller container til rådighed, og
de blev helt fyldte. I Ørre var fremmødet i
år ret beskedent, 6 personer mødte op, og
der blev samlet 20 kg affald.
Det er under overvejelse og afholde begge
indsamlinger lørdag næste år, da flere har
givet udtryk for, at søndagsindsamlingen
passer dem dårligt.
Alligevel vil vi gerne takke de fremmødte
for indsatsen, det pynter på vores område
at få affaldet væk fra naturen, men den
største succes var jo, hvis det slet ikke var
nødvendig med sådan en indsamling.
Oversigt/status på de længere varende
projekter:
Sti langs skoletoften/sløjfen ved hallen:
Stien og den tilhørende skrænt er nu helt
færdig, græsset skal bare lige have tid og
spire på skrænten. Der er kommet nogle
nye skilt op, der tydeligt gør opmærksom
på at sløjfen er en brand og redningsvej og
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ikke en parkeringsplads, det ville da være
forfærdelig, hvis uheldet er ude og
redningskøretøjer ikke kan komme frem til
Sinding-Ørre Midtpunkt.
Der mangler endnu lidt skiltning og
markering af de parkeringsbåse, der bliver
til rådighed i sløjfen. Der kommer et bump
ved nedkørslen til sløjfen – ligesom der
bliver markeret streger op på den
eksisterende parkeringsplads og et gult felt
ved nedkørslen, hvor parkering er strengt
forbudt.
Kommunens folk har flere gange observeret
at der parkeres ulovligt, ja lige frem farligt i
området, og de vil meget gerne sende en
parkeringsvagt ud med bødehæftet, hvis
ikke vi selv kan finde ud af det, - skulle vi
ikke prøve, om det kan undgås?
Hvis man oplever at der mangler
parkeringspladser ved Midtpunktet, er der
som regel masser af plads på
parkeringsarealet ved forsamlingshuset.
Pullerter vil blive opsat langs med flisearealet
så fodgænger kan færdes, frit og et mindre
område hvor cykler kan holde, får vi også.

Amerikanergrunden:
Langt om længe forelægger der nu en
beplantningsplan for Amerikanergrunden.
Det bliver et stort stykke arbejde, der skal
gøres, og vi vil trække hårdt på de frivillige.
Der er lagt op til, at vi skal have os en rigtig
flot park midt i Sinding, til glæde for hele
området, og som forhåbentlig indbyder til,
at den skal bruges endnu mere, når vejret
tillader det. Første info møde er afholdt,
og det er besluttet at vi skal plante til
efteråret, for at undgå vanding i løbet af
sommeren. Til infomødet var der mødt en
pæn flok af de „ikke helt unge mennesker“,
og de var naturligvis lidt bekymret over det
store stykke arbejde der skal gøres, og
vedligeholdes her i starten. Men selvfølgelig
kan vi da også trække nogle af de yngre af
huse, alle vil jo gerne benytte sig af Parken,
når den er færdig. Beplantningsplanen har
været længe under vejs, men er et bevis
på at vores gode samarbejde med Herning
Kommune, nok skal bære frugt med tiden.

Borgerforeningen
for Sinding-Ørre
Der vil naturligvis komme mere info, når
tiden nærmere sig – og ærmerne skal
smøges op.
Bmx / Cykelbane i Søvndallund:
Tilladelsen er nu i hus og mange af
materialerne er indkøbt, MTB- folkene
arbejder på banens udformning, de har
næsten frie hænder, da det jo er dem, der
har expertisen.
Samtidig skal de sidste par småting omkring
stierne i Søvndallund finpudses/
færdiggøres, så vi også her får et flot og
brugbart område.
Det forventes at banen skal åbnes søndag i
byfesten, nærmere herom senere.

Hvad er det så de ellers går og pønser på:
Maj og juni måned går med og arrangere
og afholde byfesten „æ Sinding daw“.
Derfor må mange andre opgaver træde lidt
i baggrunden, men de er ikke glemt, bare
rolig.
Der er blevet efterlyst resultater fra
borgermødet i Ørre, og vi arbejder på
sagen. Der har været de første møder, og
vi vil så gerne være kommet længere med
det, men da alt foregår på frivillig basis er
tiden begrænset. Der kommer tiltag affødt
af mødet, men vi skal lige have lukket nogle
af de større sager, der nu har været
undervejs i flere år.
Der er netop nu, 5 min før postens deadline
besluttet at afholde arbejdsdag i Ørre, se
opslaget andetsteds på siden.

Vi vil så gerne gøre så meget som muligt
for at vores lokalområde forsat skal være et
dejligt område,
men bestyrelsen kan ikke gøre det alene,
det kræver din hjælp – ung som gammel,
vi skal alle være med til at udvikle og
vedligeholde vores lokalområde. Kom frisk
frem – op af sofaen – og tag bare ungerne
(i alle aldre) med, det er så hyggelig.
Bestyrelsen glæder sig til at se alle SindingØrre ´s indbyggere til byfesten, og
efterfølgende til de mange projekter der
er i gang i området.
Med venlig hilsen
Philip

Arbejdsdag i Ørre

Sankt Hansaften
torsdag d. 23. juni ved
SØ grillen

Der afholdes arbejdsdag i Ørre
lørdag d. 18/6 kl 9.00 – 15.00

„Kom og vær med“!

Alle er velkomne, unge som gamle,
børn og bedster, dem med energi til
1 time – og dem med lyst til hele
dagen, alle kan være med til og
forskønne en „dråbe“.
Vi mødes ved de rådne bænke på
arealet ved dråbebroen kl 9.00.
Borgerforeningen sørger for
forplejning.

Skt. Hans bål og Grillhygge i SØ GrillenKlokken 17.30 er
grillen varm, vi vil forsøge at tænde bålet kl. 19.00.
Medbring selv mad og drikkevarer, Borgerforeningen er
vært for kaffe og kage.
Gratis snobrød til alle børn og barnlige sjæle.

Nærmere omkring arbejdsdagen
følger når vi nærmer os.
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
Resultat af 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 singlespillet:
nr. 1 Eigil Andersen,nr. 2 Kent Larsen, nr. 3 Jaap Middelkamp

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 Pedersen og Sten Nielsen, nr. 2 Marianne og Kent Larsen,
nr.3 Jens Arne Mikkelsen og Vagn Jørgensen
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
Kroket
Vi er nu 2 måneder fremme i foråret, men
hvor bli´r det af ?
Heldigvis er kroketfolk ikke „pyllerører“,
så vi spiller da på trods af hagl og regn.
Som vanlig, blev der afholdt Årsmøde,
(generalforsamling) i Engesvang, for hele
DGI Midtjylland, kroket.
Forslag fra udvalget om reducering af udvalget fra 7, til 5 medlemmer, blev vedtaget.
Grethe fortsætter, som turneringsleder, for
hold – og parturnering i Midtjylland Vest.
Simmelkær sluttede vores små vinter ministævner af den 2. marts, hvor Hammerum
og Sinding, som vanlig deltog . Hyggeligt,
håber det er noget, som vi kan fortsætte i
kommende sæson.
Traditionen tro, har vi holdt opstartsmøde
på Jægerbjerg. Måske mest for hyggens
skyld. I år fik vi grillpølser med efterfølgende kaffe og lidt kage. Aftenen gik, med
et tilbageblik på året der er gået, samt en
drøftelse af, hvad vi har lyst til at fylde
kommende år med, samt aftale hvem der
ønsker at deltage i kommende turneringer.
Som nævnt sidst, i Søposten, var vores
kroket afdeling, igen inviteret til
Nøvlingskov efterskole for at introducere
kroketspillet, for unge i 10. kl. I år var der
18 elever og 2 lærere, som deltog i undervisningen.
Vi undgik da 10 cm sne i år, så det blev en
rigtig god dag, hvor største parten af de
unge fik en god oplevelse og var vældig
interesserede.
Som vanlig åbnede kroketsæsonen med
Åbningsstævne i Simmelkær. 172 velvoksne kroketspillere dystede i silende
regn. Men efter sigende var humøret i top.
Der blev spillet Mixstævne. En enkelt spiller fra Sinding, Egon Nors , tog præmie
med hjem. I år var der både avis og TV
dækning.
Bekymringen er dog stor i forhold til næste års Åbningsstævne, idet Herning Kommune jo skal spare, hvorfor der er varslet,
græsslåning på begrænsede arealer, hvilket vil indebære, at det ikke er muligt at

afholde så stort stævne fremover. Ærgerligt, da vi jo til stadighed hører, „at vi gamle,
skal holde os i gang“. Hvad hjælper det,
når Herning Kommune vil spare pebernødder, og det desværre går ud over os i den
3. alder. Budgetter skal jo gå op på papiret, hvad så virkeligheden viser, er ofte en
helt anden.
Det samme problem er gældende for vores egen afdeling, i Sinding. Arealerne, som
går ud mod Sinding Hovedgade, bliver
heller ikke klippet fremover. Det indebærer, at vi til „Æ Sinding Daw“ kroketstævne
og stævner i øvrigt, må reducere antallet
fra 120 til 88 spillere. ØV.
Men vi forsøger trods alt, stadig at være
aktive. Lørdag den 16. april, afholdt vi
Kroketskole. Arrangementet var i samarbejde med DGI Midtjylland og med en af
landets dygtigste kroketspillere, Tommy
Risom, som instruktør. 16 kursister deltog.
Deltagerne var fra henholdsvis, Viborg,
Simmelkær, Vildbjerg og Sinding. En god
og lærerig dag.
Tirsdag den 19. april, havde kroket afdelingen besøg af 16 af Sindings fodboldungdomsspillere. De yngste piger, var
vældig optaget af spillet. Ellers lidt tvivlsomt, om øvrige spillere blev tændt for
spillet. Generelt havde ingen af de unge
mennesker klædt sig på efter vejrforholdene, så alle frøs bravt.
Mandag den 25. april, var vi 4 spillere fra
Sinding, som tog turen til Ryslinge på Fyn.
Også et kæmpestævne, med 160 deltagere. Jørgen vandt sin pulje. Vi andre 3,
måtte nøjes med oplevelsen.
Kommunemesterskaberne i kroket, er også
afviklet. 160 kroketspillere svang køllerne
i Vildbjerg, onsdag den 27. april. En rigtig
kold dag, hvor alle havde mindst 3 lag tøj
på. Vi var 12 spillere fra Sinding, som deltog, altså 6 par. Grethe og Jørgen blev
Kommunemestre i M1, for 3. år i træk, og
det betyder, at pokalen er i hus, til evig
arv og eje.
Holdturneringen begynder den 10. maj og
løber frem til engang i august. Ud af 15
aktive medlemmer i Sinding GIF, deltager
12 medlemmer i holdturnering. Godt gået.
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Grethe og Jørgen blev Kommunemestre i M1,
for 3. år i træk, og det betyder, at pokalen er i
hus, til evig arv og eje.

Parturnering afvikles i 2 – 3 stævner. Vi er
her 10 medlemmer, altså 5 par, som deltager.
I enkeltmandsturnering, er vi 3 spillere fra
Sinding, som deltager i et endagsstævne i
Them, hvor det straks afgøres, hvem der
kvalificerer sig til DM.
Som vanlig arrangerer vi kroketstævne til
Æ Sinding Daw, og håber igen på fuldt
hus. Om det så bliver muligt at sætte antallet til 120 eller 88, må tiden så vise.
Udover „Æ Sinding Daw“ kroketstævne,
afholder kroketafdelingen et onsdagsstævne den 17. august.
Vi har stadig rigtig god plads til nye medlemmer. Vi træner fortsat tirsdage kl. 9.00
og torsdage kl. 13.00.
Er der arbejdsramte, som kunne have lyst
til at deltage, er vi klar til aftentræning.
Med venlig hilsen
Kroketafdelingen i Sinding GIF
Grethe Buus Poulsen
Tlf. 28512503

Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
Gymnastikopvisningen den 19. marts 2016
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Ørre
Forsamlingshus
ØRRE MARKED
DEN 20. AUGUST
2016

KL. ca. 18.00:
Er den stegte gris færdig
Der er også lækre frankfurter, hvis man er mere til
det.
Menu med tilbehør: 90 kr.
Ved aftentid kommer Ole Lindskov og spiller
countrymusik tilsat små anekdoter og historier fra
det virkelige liv.
www.olelindskov.dk

KL. 9.00:
Rundstykker og kaffe
Tombola i teltet med fine gevinster.
Pølseboden har pommes frites, pølser, karoffelsalat,
frikadeller og is.

Bestyrelsen ønsker alle
en rigtig sommer.

Støtteforeningen
Årets gang i Støtteforeningen for SindingØrre Midtpunkt
Så er der gået endnu et år for Støtteforeningen, hvor der har været mange aktiviteter til glæde for store og små. Foreningen er efterhånden ved at have nogle
tilbagevendende begivenheder, som kan
kaldes traditioner. Siden vores generalforsamling i februar sidste år har vi bl.a. haft
vores arbejdsdag i Hvepsebyen, hvor den
bliver klargjort til brug. Dagen blev denne
gang kombineret med vores jernindsamling, hvor de indsamlede midler går
til at forsøde hverdagen for børnene i

Midtpunktet. Vi har også en tradition for
at være til stede under Æ Sinding Daw,
hvor vi arrangerer en hyggelig tur rundt i
byen for alle, med spændende opgaver
undervejs.
I år har vi været i stand til at give gaver og
hjælp til børnene i Midtpunktet for over
4000 kroner. Vi er glade for at have muligheden for at støtte de idéer, som de ansatte kommer med.
Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til
medlemmerne for støtten, som har gjort
det hele muligt. Der skal også lyde en stor
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tak til alle jer, der har givet en hjælpende
hånd med stort og småt.
Efter generalforsamlingen 2016 ser bestyrelsen for støtteforeningen således ud:
Formand: Grethe B. Jeppesen
Næstformand: Lea Hauge Furbo
Kasserer: Peter Tolstrup
PR-ansvarlig: Imogen Vilstrup
Sekretær: Hanne Andsbjerg Andersen
Suppleanter: Ilse Bogh og Maja Bang
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Den 7. juni - 12. juni 2016
Byfestkoncert - Banko - Mountainbike
Sæbekasse Rally - Grillaften - Havetraktortræk Kagekonkurrence - Akæologiske fun facts
Gamle videoklip - Live musik - Kunst - Ande-race
og meget, meget mere...
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Kirkesiden
Byfestkoncert

BROTHERS OF MERCY spiller Leonard Cohens sange
Tirsdag d. 7. juni kl. 19.00 i Sinding Kirke
Den canadiske sanger og sangskriver
Leonard Cohen er vist det, man kalder
en levende legende. Hans sange har sat
ord og musik på alle aspekter af menneskelivet i ﬂere generationer. Mange af
sangene afspejler troen på Gud, kampen
med tilværelsen, og forsøget på at forstå
meningen med det hele.
Vi glæder os rigtig meget til at præsentere
trioen ”Brothers of Mercy” i Sinding
Kirke til årets byfestkoncert. De leverer
Cohens sange med følsomhed, varme og
charme - og stor musikalitet. Der er lagt
op til en rigtig dejlig aften som indledning
på årets byfest. Som sædvanlig serverer
Menighedsrådet lidt godt til ganen i
kirkehuset efter koncerten.

Vær med, når “Brothers of Mercy” giver koncert med
Leonard Cohens sange i Sinding Kirke d. 7. juni kl. 19.00

Nyt fra Menighedsrådet
Når vi skal se lidt fremad – så vil vi i rådet i den næste fremtid have forskellige
emner, som vi vil dykke mere ned i eller
have fokus på.
Menighedsrådsvalget til efteråret – hvor
der er orienteringsmøde tirsdag d. 13
september – som vi gerne vil slå et slag
for. Der er nogle, som allerede nu, har
givet udtryk for, at de ikke ønsker at
fortsætte – så overvej om det er DIG, der
skal være med i det nye råd. Du kan altid
spørge et af de nuværende medlemmer,
hvad det kan indebære.

Aktiviteter i vort sogn – er et andet område, som vi løbende arbejder med. Men
i år har vi valgt, at aktivitets- og gudstjenesteudvalg, ansatte og menighedsråd,
skal drøfte – hvad vil vi, af det vi har?
Hvad skal evt. stoppe og hvad skal vi
evt. prøve af, som nye tiltag?
Det er altid muligt at komme med
idéer til ændringer eller evt. ønsker til
nyt – her skal du bare kontakte én fra
menighedsrådet.
Det helt store øjeblik siden sidste udgave – var helt klart genindvielsen i Ørre
Kirke. En særlig og meget festlig dag.
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TAK til alle jer, der var med til at gøre
det til en festdag.
Til dig der ikke kunne være med, af den
ene eller anden grund – vil jeg gerne
opfordre til at køre forbi for at se kirken
nu (og så igen til advent, hvor det andet
alterbillede kommer frem :-)
Jeg vil lade billederne tale for sig selv.
Du kan se mange ﬂere billeder fra dagen
på vores hjemmeside, hvor du også kan
ﬁnde radiooptagelsen fra både gudstjenesten og de efterfølgende taler i kirken.
Jytte Hoffmann

Kirkesiden
Et anderledes skole-kirke-samarbejde
I forbindelse med byfesten vil skolen
og kirken i fællesskab blive klogere på
det vestafrikanske land, Mali, når indsamlingsprojektet Dooni Dooni sætter
rammen for undervisningen d. 7. og 8.
juni. Vi skal undersøge Mali og ﬁnde
ud af, hvordan det er at være barn i
landet; hvad man laver i fritiden – og
hvad man laver i skolen, hvis man er
så heldig, at man har lov til det. Det
er nemlig slet ikke alle børn i Mali, der
går i skole – og hvordan kan det være,
at man er HELDIG med at gå i skole?
Sammen sætter vi fokus på Dooni Doonis
projekt med at bygge en skole i udkanten

af Malis hovedstad, Bamako, og gennem
aktiviteter, kreativitet og leg håber vi på
at lære mere om landet og projektet.
Som en del af undervisningen disse dage,
vil nogle af eleverne bygge en ”menneske-bordfodbold-bane”, som skal bruges
til en spændende kamp mellem elever
fra skolen og ansatte/frivillige ved ØrreSinding Kirker. Denne kamp ﬁnder sted
torsdag d. 9. juni kl. 18.30, hvor det vil
være muligt at købe et gæt på kampens
udfald og i bedste fald vinde en præmie.
Gætte-pengene og hvad der ellers
måtte blive indsamlet i forbindelse med
projektet, går ubeskåret til opførelsen af

Påskerejse til Jerusalem
Indskolingen og Huset
på besøg i Sinding kirke ...
Vi gik ud mod Sinding Kirke. Undervejs
mødte vi Hanne. Hun bød os velkommen med palmeblade, og derefter sang
vi et vers af en påskesang.
Og så gik vi videre til æslet, og der stod
Lise, præst, klar med et nyt vers, som vi
sang (palmesøndag).
Vi gik videre hen til kirken. I kirkehuset
skulle vi vaske fødder på hinanden, inden vi ﬁk brød og vindruer (skærtorsdag).
På kirkegården skulle vi lave kors ud af
piberensere (langfredag).
Herefter gik vi ind i kirken, hvor mørket i
rummet skulle ligne Jesu grav.
Så kom lyset, fordi Jesus opstod af graven, og så sang vi et nyt vers af sangen
(påskedag).
Og så var der fest, hvor vi dansede og ﬁk
balloner, chokolade, påskeliljer og ﬂag.
Bagefter tog vi hen på skolen igen.
Det var en sjov og lærerig dag, og det
kunne være sjovt at prøve igen.
Skrevet af Thomas, Huset.
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den nye skole i Bamako, så endnu ﬂere
børn kan få muligheden for at gå i skole.
Om lørdagen vil repræsentanter fra
Dooni-Dooni være til stede på byfestpladsen med en stand, hvor man kan blive meget klogere på projektet - og på foreningens arbejde i Mali i øvrigt.
Hanne Lynderup Madsen
Kirke- og kulturmedarbejder

Kirkesiden
Stort tillykke til årets konﬁrmander

Glade glimt fra legestue i Sinding Kirke
Her i foråret har Sinding Kirke været fyldt af glade børn og
voksne, der har været til legestue med Hanne og Hanne

Se ﬂere billeder på www.oerresinding-kirker.dk
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Kirkesiden
Arrangementer
Oversigt over arrangementer
7. juni

19.00

Byfestkoncert i Sinding Kirke med Brothers of Mercy, der spiller Leonard Cohens sange

12. juni

9.30

Byfestgudstjeneste i SØ-grillen. Prædikant er Vejles tidligere borgmester, Flemming Christensen

13. sept.

19.00

Orienterings- og opstillingsmøde - Menighedsrådsvalg 2016 - i Sinding Forsamlingshus

Orienterings- og opstillingsmøde
Tirsdag d. 13. sept. kl. 19.00
Til efteråret er det igen blevet tid til
Menighedsrådsvalg. Som sædvanlig inviterer vi derfor til orienteringsmøde i september, hvor menighedsrådet vil fortælle
om arbejdet og gøre rede for valgregler
osv.
Herefter byder vi på kaffe og kage - og
så bliver der efter kaffen mulighed for at
holde et opstillingsmøde, hvis der er interesse for det. Vi håber, mange vil bakke
op om aftenen. Vi ved allerede nu, at
der i hvert fald bliver brug for nye kandidater til rådet - selvfølgelig må du gerne
allerede nu begynde at overveje, om det
måske var noget for dig.
Med venlig hilsen
Ørre-Sinding Menighedsråd

Byfestgudstjeneste i SØ-grillen
- og foredrag i Forsamlingshuset
Søndag d. 12. juni kl. 9.30
Til årets byfestgudstjeneste i SØ-grillen
er det Flemming Christensen, der er
prædikant. Han har både været præst og
borgmester i Vejle - og ved det efterfølgende kaffebord i forsamlingshuset, vil
Flemming Christensen fortælle lidt om sit
spændende liv.
”Sikke et herligt liv” er titlen på causeriet
over små og større begivenheder i hans
liv. Det har været både uforudsigeligt og
festligt - eller på jysk: Ikke så ringe endda!
Vi får et kik ind i barndommen, hører om
dét der i ungdommen greb ind og fuldstændigt ændrede retningen på hans liv.

Det skal også handle om den politiske
opvågning i ungdommen, der kom til
at betyde et livslangt engagement. Samt
om en række spændende jobs, der
betød kontakt med mange spændende
mennesker.

Indre Missions mødekalender:
3. - 5. juni
8. juni
. juni
22. juni

19.30
19.30
19.30

Årsmøde Festival på Mørkholt Strand Camping
Bibelgruppe 2 mødes hos Marianne og Peter Tolstrup, Søvndalvej 10
Bibelgruppe 1 mødes hos
Sommermøde hos Eva og Jens Thyssen, Asbjergvej 8
Tale v. Ruth Birk Christensen, KFUMs Soldaterhjem (se omtale)

. august
17. august
31. august

19.30
19.30
19.30

Bibelgruppe 1 mødes hos
Bibelgruppe 2 mødes hos Jytte og Bjarne Hoffmann, Kroghøjvej 4
Fælles bibelgruppeaften i Sinding Missionshus. Oplæg v. sognepræst René Vejen Jensen, Vildbjerg

Oplev Ruth Brik Christensen
til årets sommermøde
Kom til en spændende aften med Ruth Brik
Christensen. Hun er leder på et af KFUMs Soldaterhjem og har i en periode været udsendt
til de områder, hvor danske soldater er i krig.
Hun fortæller livligt og medrivende om

oplevelser derfra.
Ruth har tidligere holdt foredrag i Forsamlinghuset, og hvis du ikke hørte hende den aften,
så har du muligheden nu.
Arrangementet foregår den 22. juni kl 19.30
hos Eva og Jens Thyssen, Asbjergvej 8.
Alle er velkommen.
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Kirkesiden
100 nye salmer

Gudstjenester

Menighedsrådet har indkøbt nye salmetillæg
- ”100 salmer” - fordi vi ser det som en del af
det at være kirke i 2016, at der også er plads til
nutidige ord. Her på siden fandt vi lige plads til
disse fantastiske ord fra salmen,

JUNI
5.

8.45

Ørre Kirke, René Nord Hansen
2. søndag efter trinitatis

12.

9.30*

Byfestgudstjeneste i SØ-grillen
Flemming Christensen, tidl. borgmester i Vejle, er prædikant
3. søndag efter trinitatis

19.

10.00

Ørre Kirke, Lise Edelberg
4. søndag efter trinitatis

26.

9.30*

Sinding Kirke, Lise Edelberg
5. søndag efter trinitatis

Du tar mig som jeg er, af Sten Kaalø:
1. Du tar mig, som jeg er,
du tar mig, som den blide sommerregn
gir både korn og mælkebøtter væde,
som solen stråler over høg og stær,
og duggen spreder guld på skrald og hegn,
du tar mig med din sommerlyse glæde!
2. Du tar mig, Herre Gud,
når jeg er svag, og ingenting er værd,
og jeg så tit har nægtet dig min tanke.
For jeg er barnet, som du førte ud
af dåbens storm og skum, om skarpe skær,
mit kors er dit, det er min redningsplanke!
3. Du tar mig i min nød,
du tar mig, når jeg danser glad og vild,
du ser i hjertet jeg er en af dine.
Du er hos mig, selv i min skam og død,
for ingenting kan ændre det du vil,
og du vil ikke andet end velsigne!
4. Du tar mig som jeg står,
fuldstændig som jeg står og går, jeg får
forladelse for alt, hvad jeg forspildte.
Og sommer spirer af en vinters sår,
og frihed springer ud af trællekår.
Fortabtes domme er hos dig så milde!
5. Du tar mig med dit Ord,
som taler i mit lange korte liv,
som vælder af din visdoms himmerige.
Nu, Herre, tag mig nådigt til dit bord,
og hvisk om skyld og blod, og brød og vin,
så vandrer jeg ad nådens himmelstige!
6. Du tar mig, som jeg er,
i alt mit ingenting, du griber mig,
i død og sorg og ve - når jeg må græde.
Du favner mig, du tar mig, som jeg er,
al fare, smerte, savn, står nu til dig,
hav evig tak, og tag imod min glæde!

JULI
3.

10.00 Ørre Kirke, Lise Edelberg
Kirkekaffe efter gudstjenesten
6. søndag efter trinitatis

.
10.

8.45

Sinding Kirke, Lise Edelberg
7. søndag efter trinitatis

17.

9.30* Ørre Kirke, Lise Edelberg
8. søndag efter trinitatis

24.

10.00

Sinding Kirke, René Nord Hansen
9. søndag efter trinitatis

31.

8.45

Ørre Kirke, René Nord Hansen
10. søndag efter trinitatis

AUGUST
7.

9.30*

Sinding Kirke, René Nord Hansen
11. søndag efter trinitatis

14.

10.00

Ørre Kirke, Lise Edelberg
12. søndag efter trinitatis

21.

8.45

Sinding Kirke, Lise Edelberg
13. søndag efter trinitatis

28.

10.00

Sinding Kirke, Lise Edelberg
Konﬁrmandvelkomst
Kirkekaffe efter gudstjenesten
13. søndag efter trinitatis

*Nogle af sommerens tidlige gudstjenester er rykket fra 8.45 til 9.30.
Dette er blevet muligt, fordi Tjørring har varierende gudstjenestetider
hen over sommeren. Vi håber ikke, det går ud over deltagerantallet :-)

Sten Kaalø, 2002
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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 - 51 21 70 26

(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

lea@km.dk (læses kun af sognepræsten)
oerre-sinding.sogn@km.dk (bruges til
forespørgsler om attester mv. - mailen
tjekkes også, når præsten har fri)
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

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

Kirke- og kulturmedarbejder
Hanne Lynderup Madsen
21 29 70 60
hannelynderupmadsen@gmail.com

Jytte Hoffmann (formand)
4014 9419 - jytte.bjarne@ﬁbermail.dk

Kirkesanger
Hanne Lynderup Madsen
21 29 70 60

Jette Nørgaard (kasserer)
6176 8500 - noergaard53@hotmail.com

Stof til kirkesiderne
kan sendes til Hanne L. Madsen på
hannelynderupmadsen@gmail.com

Tjek vores hjemmeside:
www.oerresinding-kirker.dk
20

Karl Ejnar Bak (næstfor., kontaktperson)
5053 6249 - keub@mail.dk

Lillian Høher-Thomsen 6165 1641
- lillian.thomsen@hotmail.com
Kurt Kleon Jeppesen (sekretær)
4215 2244 - kleonjeppesen@gmail.com
Kirkeværge (uden for rådet):
Alvin Justesen
2342 8666 - ta.justesen@mail.dk

Sinding
Forsamlingshus
Vi har siden vores seneste indlæg i
novembernummeret arbejdet frem mod
at få ændret indretningen af køkkenet og
baggangen, ny loftsbeklædning, belysning
og maling i den store sal samt lakering af
gulvene i begge sale. Disse ændringer er
blevet mulige, da vi har ansøgt og fået
bevilget 113.125 kr. fra Herning Kommunes 100 års Jubilæumsfond, og vi skal selv
kan afholde samme beløb.
Arbejdet er, når SØ-Posten udkommer
gennemført, da det er ordnet fra den 8. til
den 18. maj.
Ændringerne består i, at der er kommet
ny gulvbelægning, ny opvasker med tilhørende indføringsbord, vask og udføringsbord, som er placeret i baggangen på væggen ind mod køkkenet. Køleskabet og fryseren er kommet ind i køkkenet, og servicen opbevares herefter i baggangen i høje
skabe og service-stativer. Der er også nyt
tilberednings- og afsætningsbord med
over- og underhylder ved komfuret i køkkenet.
Udover køkkenet og baggangen er der sat
ny loftsbeklædning og foretaget ændring
af lyset i den store sal. Der er også blevet
malet vægge og paneler samt lakeret
gulve.
Ændringerne og renoveringsopgaverne
ville under ingen omstændigheder kunne
lade sig gøre, hvis ikke en række frivillige
har givet en hånd med, hvilket vi er meget taknemmelige over og gerne vil rette
en stor tak for.

Der har været 5 forskellige håndværkere
involveret, og de skal ligeledes have en
stor tak for deres hjælp til at alting kunne
ordnes i løbet af de afsatte dage.
Vi glæder os til at rigtig mange, der giver
en hånd med i køkkenet og kaffebaren
under æ Sinding daw, kommer til at afprøve den nye indretning.
Vi vil forsøge at få malet vinduerne udvendigt i den lille sal, sat nye afskærmningsstolper eller minimum have malet de eksisterende.
„Hullerne“ mellem de to parkeringspladser en nu blevet flisebelagt, ligesom der
er lagt en flisesti i bedet, så der er uhindret og direkte adgang til flaske- og papcontainere samt til stativet til tomme dåser.
Udlejning af Sinding Forsamlingshus sker
via Jan og Bente Johansen telefon 61 73
99 40.
Vi har ikke længere gratis udlån af stole,
da vi i samarbejde med Sinding Gymnastik- og Idrætsforening nu udlejer grå plaststole i stedet for de gamle stole, der er
blevet givet til jernindsamlingen i Støtteforeningen for Sinding-Ørre Midtpunkt.
Med venlig hilsen
Sinding Forsamlingshus
Bodil Jensen.

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, ud af huset 20 kr. pr. bord og 8 kr. pr. stol
Priserne er incl. service og slutrengørring.
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Bestyrelsen
Formand
Bodil Jensen
tlf. 30635825
Næstformand
Bjarne Nielsen
tlf. 40385429
Kasserer
Bente Johansen
tlf. 21429954
Sekretær
Inga M. Pedersen
tlf. 30706064
Menig medlem
Kristian Nytoft
tlf. 23306099
Suppleant
Johannes Odsgård Pedersen
Jan Johansen
Udlejer
Jan Johansen
Tlf. 61739940
email. jan.bente@mail.dk

Ørre-Sinding
Lystfiskerforening
Så er det ved at være sommer, efter et
koldt forår, og vi må erkende at der ikke
er fanget mange fisk. Om det er vejrets
skyld, eller at vi ikke har været så meget
ude for at fiske, kan man ikke sige, det er
nok en kombination. Selvom det har været koldt sker der ting og sager når man
går ved åen, med eller uden fiskestang.
Jeg glæder mig over at der igen er kommet ænder. Jeg kan huske i „gamle dage“
at vi tog på andejagt ved åen den 16
august, det var i 70-80’erne, og vi skød
altid ænder. Men de har været væk nogle
år, og det er først de senere år jeg har set
dem igen.

Der er en nyhed på vores hjemmeside.
Vvi har fået lavet et bedre kort over vores
fiskevande med mulige P pladser. Vi arbejder på at få hjemmesiden lavet lidt om,
og at den bliver opdateret jævnligt. Så følg
med på www.lystfiskeren.gominisite.dk
Vi har vores årlige familietur til Finderup,
og grøn inspirationsdag i maj. Og i juli har
vi fiskeskole, og en familietur til Herning
fiskepark. Turen til Herning fiskepark håber vi at mange vil med på. Der er en
børne sø med fangst garanti, og i de store
søer er der stør. Vores næst formand fangede en sidste år, den var så stor at han
måtte have hjælp for at få den på land.
Turen er planlagt til lørdag den
16-7.
Kurt og Emil er taget på en
havtur for at fange nogle torsk.
Efter at have fisket et stykke
tid bliver Kurt søsyg, og må
„ofre sig“. Uheldigvis mister
Kurt sit gebis ved ofringen, og
det får han det ikke bedre af.
Emil vil lave lidt sjov med Kurt,
så da han fanger en torsk forsyner han den med sit gebis.
Emil råber glædestrålende til
Kurt. „Se jeg har fanget en
torsk med dine tænder“. Kurt
tager gebisset ud af torskens
mund, prøver dem, og smider
dem udenbords, med ordene.
„ Det er ikke mit gebis“.
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God sommer.
Søren

Skønt foto fra familieturen til Finderup Sø 2015

Chris Madsen med den flotte stør
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Hvor langt fremme er motorvejen omkring Sinding-Ørre?

Vi ser de kæmpestore sandbunker hver
dag når vi krydser hovedvejen. Vi ved
også, at de engang skal blive til en brooverkørsel med tilslutningsramper til
motorvejen. Men hvor står vi lige nu?
For at få svar på det har vi spurgt projektleder, ingeniør John Kjærsgaard, Vejdirektoratet, om tidsplanen holder.
Følger i tidsplanen?
Det korte svar er Ja, endda til punkt og
prikke. Hele den nye 39 km motorvej er
delt op i to etaper. Strækningen fra
Sindinggård til Snejbjerg udgør første
etape og bliver taget i brug næste forår,
mens resten op til Holstebro bliver klar i
efteråret 2018.
Derfor bliver Sinding-Ørre tilslutningsanlægget først taget i brug i 2018. Indtil da
vil vi opleve at hovedvejens kørebaner
skifter spor i takt med at halvdelen af de
nye tunneler, broer og kørebaner bliver
klar og kan overtage trafikken, så de gamle
tunneler og broer ved
Foldagervej, Herningsholm Å og Rosmosevej kan rives ned og nye bygges. Det er
et større logistikarbejde.
Romvigvej bliver forlagt mod syd og ført
under motorvejen i en ny tunnel.
Broen ved Schæferivej bliver ca. 100 meter bred henover motorvejen fordi den ligger lige ved den store udfletning, og skal
række over i alt seks kørespor og rabatter.
Nye veje for dyr og fisk
Der bliver anlagt en ny bro over Løven Å,
og Løven Å bliver omlagt med en række
flotte sving, så den kan blive ført under
motorvejen sammen med en faunapassage.
Ved Sinding Hovedgade, lige syd for Foldagervej, er den første halvdel at en ny
faunapassage færdig. Den nye bro over
Herningsholm Å bliver gjort lidt bredere,
så der også bliver plads til en faunapassage
her.
Derfor kan de to hidtidige landbrugstunneler/faunapassager ved Sofiedal og
Sindinggård nedlægges.
Bjerge af sand
Vi har set den ene store lastbil efter den
anden køre sand til dæmningen og

tilslutningsanlægget ved den nye Ørrevej,
og tårne sig op til „bjerge“.
John Kjærsgaard fortæller, at der vil blive
flyttet 100.000. kubikmeter sand derhen.
Hver af de femakslede lastbiler kan tage
ca.10 m3, så det svarer altså til 10.000 lastbilture.
Meget belejligt kan sandet graves ud i bakken omkring Schæferivej, hvor motorvejen
og udfletningen mod Herning øst og Herning vest bliver gravet gennem. Her bliver
der gravet 650.000 m3 sand væk. Alligevel
er der underskud på sand til byggeriet af
første etape. Det køber man så i grusgrave
på egnen.
Vejstøjen
Når motorvejen mellem Sinding og Rosmosevej bliver taget i brug, bliver der så
ikke også mere vejstøj?
I Sinding, fra Ørrevejoverkørslen til
Herningsholm Å bliver der på vestsiden af
motorvejen opsat en ca. 3 meter høj støjskærm, der vil dæmpe så meget, at vejstøjen bliver mindre end i dag. Det er besluttet at forlænge den ca. 100 meter videre på den anden side af åen. Syd for skærmen vil støjen selvfølgelig bliver større end
i dag, men VD vurderer, at afstanden er så
stor, at det ikke vil overstige grænseværdien.
Vejdirektoratet har oprettet en hjemmeside
for Holstebromotorvejen, den kan findes
her:
Henvisning til Vejdirektoratets projekthjemmeside;
http://
www.vejdirektoratet.dk/da/vejprojekter/
holstebro-herning/Sider/default.aspx
Se detailtegningerne
Hvis du er interesseret i at se de detaljerede planer over motorvejen, kan du gå ind
i www.vd.dk og klikke på Projekter. Så dukker der et Danmarkskort op. tryk på
Holstebrostrækningens sydlige del, Aulum
- Snejbjerg. tryk på Dokumenter - Detailbesigtigelse. Rul ned til „Detailbesigtigelsen, Ljørring - Sinding 33,5 - 40,0.
Her er der tre delstrækninger at se nærmere på. På hver skal man rulle ned til „Siden liniebesigtigelsen“ for at se sidste nye
ændringer. Videre ned kommer der et fint
luftfoto frem med anlæggene indtegnet.
Desuden er der visualiseringer mm.
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Midlertidig lukning af sideveje
Når det nye vestlige motorvejsspor er færdigt, skal trafikken flyttes der over. Så bliver de nuværende tunneler revet ned for
at nye kan støbes. I den forbindelse vil de
blive lukket under arbejdet. Nogle steder
vil der blive lukket i længere perioder og
andre steder i kortere perioder. Der vil alle
steder sikres at lokaltrafikken kan ledes
en anden vej. Det vil berøre Romvigvej,
Foldagervej, Ørrevej og Rosmosevej, og
ske i løbet af 2016 og 2017.
Farlig arbejdsplads - adgang forbudt. John
Kjærsgaard vil gerne appellere til at folk
ikke går ind på byggepladserne, da det er
farligt, blandt andetpå grund af de store
entreprenørmaskiner.
Vejdirektoratets entreprenører har opsat
skilte der viser adgang forbudt, og disse
bedes respekteret. Hvis man er i tvivl om
hvor man må færdes, kan Vejdirektoratet
kontaktes.
Men lørdag den 20. august 2016,bliver der
åbent hus / åben byggeplads, hvor man
vil kunne komme ud og se nogle typiske
arbejdspladser, fx. en broarbejdsplads, en
jord- og belægningsarbejdsplads og tilsynskontoret i Sinding.
Carsten Maegaard

