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Posten
Redaktion:
Mia B. Andersen, tlf. 25 60 06 61
Heidi Nielsen, tlf. 21 44 86 37

Korrektur: 
Wagn Christensen, tlf. 97 13 62 26

Oplag: 550 stk.

Posten udgives af Lokalrådet for Sin-
ding 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:  1. maj 2018

Posten udkommer uge 22, 2018

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,-.

�

 2018
Deadline  Udkommer
1. maj  Uge 22
1. august  Uge 35
1. november  Uge 48

Forsidebillede:
Gitte Stoubæk, Ørre

„Hvad er nu det for noget tyndt papir???“ 
– spørger du måske dig selv om, når du 
står med SØ Posten i hånden. 

Og det er ikke noget du bilder dig ind 
– bladet er denne gang trykt på tyndere 
papir end tidligere. 

Dette har vi desværre været nødsaget til 
grundet ny omdelingsstruktur hos Post 
Nord. Fremover skal hvert blad udsendes 
som brev med porto. 

Nyt fra redaktionen

Derfor er det jo alfa omega hvad brevet 
vejer. Og ved at gå ned i papirtykkelse, 
undgår vi en prisstigning på omdelingen 
pr. år på ca. kr. 11.000. Denne beslutning 
har naturligvis været omkring og blevet 
godkendt på Lokalrådsmødet i januar.

Håber du vil nyde at læse bladet alligevel.

P.S.: 
Vores Bogtrykker Carsten vil fremover 
tilbyde farvetryk på alle sider uden ekstra 
omkostninger, dette er muligtgjort med 
ny teknik og velvilje fra Aulum Bogtryk 
& Offset

Med venlig hilsen Redaktionen
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Sinding skole
Hvepsereden/Midgaarden

Den 31/1 2018 var sidste arbejdsdag 
for mig efter 12½ år som leder i Sinding-
Ørre Midtpunkt. Jeg har hele tiden været 
skoleleder, men også fællesleder sammen 
med lederen af daginstitutionen, og 
fra 2012-2015 var jeg eneleder af hele 
Midtpunktet. Alt sammen meget givende, 
spændende og udfordrende.

Jeg kan lide at tage beslutninger, ellers 
var jeg nok ikke blevet skoleleder, men 
jeg har gennem alle årene bestræbt mig 
på at inddrage og lytte til alle de aktører, 
der er omkring Midtpunktet herunder 
især Fællesbestyrelsen, som sætter nogle 
principper op for ledelsen. Sammen 
med alle medarbejderne og lederen af 
daginstitutionen, som nu er Merete, har 
vi bestræbt os på at sætte glæde, trivsel, 
bevægelse, sundhed og læring i højsædet.
Der arbejdes meget med overgange fra 
vuggestue/dagpleje til børnehave og fra 
børnehave til skolen og igen fra vores 6. 
klasse til 7. klasse på Vildbjerg Skole. Vi 
har nok alle i voksenlivet prøvet en svær 
overgang. Derfor er det vigtigt, at vi har 
fokus på børnenes overgange, så de bliver 
så trygge som muligt. Der er det en stor 
fordel, at vi har fælles indsatsområder i 
Midtpunktet som fx „Fri for mobberi“, og 

at førskolebørnene besøger 0. klasse 1 
lektion om ugen.

Nu står jeg selv i en overgang fra arbejdsliv 
til den 3. alder.  Nogle har sagt, at det er 
da alt for tidligt at holde, og er der noget 
galt? Nej, det er der ikke, det er helt 
udramatisk. Jeg kan mærke, at det er et 

Det var så det

godt tidspunkt for mig og Sinding-Ørre 
Midtpunkt. Efter 12½ år er det godt med 
andre øjne på tingene. 

Jeg vil gerne her sige tak til alle de fantastiske 
elever, jeg har haft gennem årene. Tak 
til forældrene og fællesbestyrelse for 
samarbejdet. Tak til alle medarbejdere 
for loyalitet og godt humør og for en 
rigtig god undervisning i klasserne. Tak 
for opbakningen fra hele lokalområdet, 
det være sig foreninger og privat personer.

Jeg stopper ikke helt, idet jeg har lovet 
at være skolens repræsentant ved 
nybyggeriet ved hallen, så jeg kan være 
med til at afslutte det byggeri, som jeg var 
med til at søge om - første gang i 2007. 
Held og lykke til Sinding-Ørre Midtpunkt 
de næste mange år!

Med venlig hilsen
Kurt Stoustrup               
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Sinding skole
Hvepsereden/Midgaarden

Så blev det tid til at sige farvel til Kurt, som 
efter 12,5 år som skoleleder på Sinding 
skole går på pension.
Vi har haft en skoleleder, som har turdet 
at udfordre rammerne for at drive en 
folkeskole, og som en lille skole, har det 
været vigtigt os for at kunne bestå. 
Men det er ikke nok kun at bestå. Kurt 
har også formået at få skolen til at ligge 
i toppen, når vi snakker både trivsel og 
læring, og det kan man godt være stolt af!
Kurt har gjort Sinding skole til en skole, 
hvor der plads til alle og har også været 
forud for sin tid på mange områder, for 
eksempel bevægelse i undervisning, 
som vi har haft gang i lang tid før, 
skolereformen dikterede det. Man kan vel 
godt sige, at den daglige løbetur er blevet 
ét af vores varemærker.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige 
mange tak for samarbejdet! 

Nyt fra Fællesbestyrelsen 

Det er også blevet tid til at sige goddag 
til Majbritt Larsen, som starter den 19. 
februar som ny skoleleder på Sinding 
skole. 
Majbritt er en erfaren skoleleder, og 
sammen skal vi arbejde videre med mange 
af de tiltag, vi allerede har sat i gang. Vi vil 
gerne promovere Sinding-Ørre Midtpunkt 
og have flere til at vælge os til som samlet 
institution. Det er selvfølgelig også vigtig, 
at vi forsætter den gode udvikling i forhold 
til trivsel og læring.
Vi glæder os rigtig meget til samarbejdet.
Her t i l  foråret  er  der  også va lg 
til fællesbestyrelsen. Der er valg til 
bestyrelsen hvert andet år, og i år er der 
5 på valg. 
Der skal vælges 3, som skal repræsentere 

skoledelen, og 2 som skal repræsentere 
Hvepsereden/Midgaarden. Der afholdes 
valgmøde d. 20. marts kl. 17 - 18. Se mere 
på skoles hjemmeside.
Vi går helt sikkert et spændende forår i 
møde 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
 

Hvem er den nye skoleleder på Sinding 
Skole

Jeg  hedder 
Majbritt Lar-
s e n  o g  e r 
ne top  s ta r -
tet i et rigtigt 
spændende 
job som sko-
l e l e d e r  p å 
Sinding sko-
le.  Fra marts 
måned er jeg 
bosiddende i 
Herning sam-

men med min mand, og jeg har gennem 
mere end 22 år undervist børn og unge 
og de sidste 5½ år arbejdet som leder på 
en skole i Thy.
Sammen har vi tre børn på 20, 23 og 25 
år, der alle er fløjet fra reden og nu arbej-
der eller studerer i København.  

Lille skole på det store landkort
På Sinding Skole er der en mangfoldig-
hed af forskellige mennesker, hvilket 
jeg værdsætter meget, da jeg opfatter 
forskelligheden som en nøgle til at nå ny 
forståelse om mig selv og andre. Tillid, an-
svarlighed, respekt og venskab er nogle af 
de nøgleord, jeg lægger vægt på, og disse 
kendetegner mit menneskesyn. 
Jeg har hørt meget godt om Sinding 
Skole, og vil fortsætte den udvikling, som 
tidligere skoleleder Kurt Stoustrup og 
medarbejderne har knoklet for at skabe.
Samtidig vil vi arbejde for at styrke Sinding 
skoles profil og få skolen på landkortet. 
Vi skal have gjort det synligt, at vi har en 
skøn skole, der er kendt for sin høje trivsel 
- både fagligt som socialt blandt eleverne.

Majbritt Larsen

Inklusion og rummelighed
Det fælles indsatsområde på Sinding Skole 

er blandt andet inklusion. Jeg tror, det er 
vigtigt, at der er et inkluderende lærings-
miljø, hvor der er optimal mulighed for at 
udvikle sociale og faglige kompetencer. 
Dette sker i fællesskabet og relationerne, 
hvor vi skaber rum for den enkeltes udfol-
delsesmuligheder ved at lytte, anerkende 
og udfordre hinanden på skolen. Overlig-
geren skal ligge højt, så der er plads til at 
rumme det enkelte barn. 
Det er den skole, jeg gerne vil være en del 
af og nogle af de mål, jeg vil arbejde for. 

Sammen med skolens medarbejdere og 
fællesbestyrelsen vil jeg være med til at 
styrke skolens profil og fremtidige mål 
– og på sigt sætte nye indsatser i søen 
til gavn for områdets børn og teenagere.

Velkommen på skolen 
Jeg glæder mig til samarbejdet, og vil 
også her sige, at I altid er velkomne til at 
kontakte mig på skolen, hvis I ønsker en 
snak. Der er altid kaffe på kanden!
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening

  Ledelsen

Formand
Gitte Jensen
Hjortehøj 6
7400 Herning
Mobil: 30844582
formand@sindinggif.dk

Økonomifmd
Winnie Højer
Ørrevænget 35
7400 Herning
Mobil: 31351770
bogholderi@sindinggif.dk

Aktivitetsfmd
Jesper Dahl Martinussen
Sinding Hovedgade 7
7400 Herning
Mobil: 31350108
jesperdm77@live.dk

Supplerende medl
Jimmy Damgaard
Sinding Hovedgade 3
7400 Herning
Mobil: 2370921
5jimmy@sindinggif.dk

Supplerende medl.
Mads Pedersen
Nøvlingvej 12
7400 Herning
Mobil: 20219599
madsp1403@gmail.com

Lokal gymnastikopvisning i Sinding-Ørre 
Midtpunkt

Lørdag d. 17. marts 2018 kl. 10.00

Gymnastikkens ånd i Sinding Gymnastik- & Idrætsforening vil skabe samarbejde 
og sammenhold, så tag familien eller vennerne i hånden og kom og se en 

forrygende 
afslutning på dette års gymnastiksæson.

Der er blevet arbejdet hårdt i hallen med leg, rytmeserier og spring, og alle 
børnene glæder sig til at fremvise, hvad de har lært.

Entre: 40 kr. for voksne (børn til og med 6. klasse Gratis)

Der vil være opvisning ved følgende hold: 

Vi får desuden besøg af Dejbjerglund efterskole, hvor vi i år har en lokal gymnast 
og tidligere hjælpeinstruktør på holdet.

Holdene er blevet fotograferet, og der vil være mulighed for 
bestilling af billeder samme dag.

Velmødt til nogle gode timer i gymnastikkens tegn
- Lotte Bak Henneberg og Sandra Flindt Jørgensen
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening

Kroket
Det er snart længe siden, at kroketafde-
lingen har orienteret. I har ikke hørt nyt, 
siden august 2017.Og der er jo sket rigtig 
mange ting siden.

Finn Foldbjerg, deltog i DM for enkelt-
mand, i Tune. Han var så tæt på en finale-
plads, men den gik desværre ikke. Men så 
må man jo gå til næste skridt, nemlig DM 
for Par, i Grenå. Her deltog Finn Foldbjerg 
igen, sammen med Anders Josefsen. Tro 
det eller la´vær´. De blev Danmarksme-
stre i Række B2. Efterfølgende blev der 
afholdt et Regionsmesterskab, hvilket må-
ske burde hedde „Områdemesterskab“, 
da deltagerne var fra DGI Nordjylland, 
DGI Vestjylland og DGI Midtjylland. 
Selvfølgelig blev Finn og Anders også Re-
gionsmestre. Godt gået. Tillykke. Udover 
Finn og Anders, var der 2 par mere, som 
deltog i Regionsmesterskaberne, men det 
rakte ikke til mere end deltagelse.

I DM for hold, havde vi ingen repræsenta-
tion. M1 holdet, var 1 point fra deltagelse 
i DM, men når nerverne tager over går 
det ikke.

Traditionen tro, holdt vi grillaften i august. 
Vi var 23 deltagere. Koner, mænd og 
kærester deltog. Vi startede med lidt 
kroketspil. „Påhænget“ spillede Bola og 
Kongespil. En rigtig hyggelig aften.

Sidst i august var vi 4 par, som indtog 
Rømø. De 6 af os spillede kroket på 
sandstranden. 2 piger servicerede os. Det 
blev til 2 førstepladser og 1 andenplads. 
Vi gør jo, hvad vi kan, for at få Sinding på 
landkortet.

Og ellers havde vi en rigtig hyggelig 
weekend, med god mad og ingen mangel 
på vin.

Onsdag den 6. september, afholdt vi 
onsdagsstævne i Sinding, hvor 72 spillere, 
spillede i silende regnvejr. Humøret var 
alligevel rigtig fint. Ikke tidligere har Kro-
kethuset, rummet så mange mennesker. 
Jeg tror, at alle 72 besøgte Krokethuset i 
kaffepausen, så både „stue“, „udestue“ 

   PEtANqUE

Nu er det snart forår, og så skal vi til at spille petanque igen. Der spilles 
mandage fra kl. 13.30. Vi starter mandag den 9. april.

Kom og vær med. Alle kan deltage, om du er pensionist, efterlønner eller bare 
har lyst til at prøve at spille petanque, så er du velkommen.                                                                   

  Trivsel og motion.

og redskabsrum, blev taget i brug. Vi 
fuldførte stævnet, på trods af det dårlige 
vejr. Samme dag var der stævne i Ikast. De 
måtte stoppe efter 2. kamp, da banerne 
stod under vand.

Generelt har vi deltaget i mange stævner 
landet over, og hjemtaget en del flasker 
vin i præmie.

I oktober, inviterede Simmelkær til hygge-
stævne, mellem Simmelkær, Hammerum 
og Sinding. 7 fra Sinding deltog.

8. november afholdt vi lyskroket, hvor Sim-
melkær er faste gæster. Vi var 40 personer 
til at spise dyresteg og citronfromage på 
Jægerbjerg. 32 spillere dystede i mulm og 
mørke, mens de ikkespillende sørgede for 
kaffebrygning.

Til Midtvejsmøde i Vejle, i november, blev 
vi orienteret om ny struktur for kroket, på 
landsplan. Fremover vil al administration 
være samlet i DGI Vestjylland. Det vil sige 
at alle landets kroketklubber melder sig 
til diverse turneringer i DGI Vestjylland. 
Spændende, hvordan det vil gå.
Herning kommune, sluttede meget tidligt 
med græsslåning i 2017. Det betød så, at 
vi selv måtte slå banerne, både i novem-
ber og i januar. Det handler selvfølgelig 
om, at vi gerne vil have „perfekte“ baner 
hele året. For også at afhjælpe det, går 
muldvarpejægeren i gang, så snart han ser 
skyggen af et muldvarpeskud. I 2017, var 
der dog ingen muldvarper, som viste sig, 
men  2018 har jægeren allerede fanget 2.

I december, var det jo så tid for en lille 

julefrokost. Men ingen mad, uden kro-
ketspil. Så vi spillede på sneklædte baner 
i et par timer og derefter mad, drikke, 
sang og hygge.
Julekroket stævne, blev igen afholdt i Tim. 
Vi var 84 glade spillere, heraf 8 fra Sinding. 
Det gav 3 førstepladser.

Så blev det Sindings tur til at geninvitere 
Simmelkær og Hammerum, til hyggestæv-
ne. Det er blevet en tradition, at Jørgen 
giver en lille frokost på Jægerbjerg, bistået 
af Grethe. I år blev vi 36 spillere, bistået 
af en enkelt spiller fra Vildbjerg.
Nu glæder vi os kun til forårets komme. 
Udover at deltage i diverse turneringer, 
forventer vi at kunne afholde Kroketskole, 
hvor det er muligt for hele DGI Midtjyl-
land, at deltage i.

Mod al forventning er vi indbudt til Hest-
lund Efterskole, hvor vi skal introducere 
10. kl´s elever til kroketspillets finesser. 
Det finder sted en gang i maj.

Vi er jo fortsat meget motiverede for, at 
tage imod nye spillere. Giv et ring og er 
klar til at tage godt imod jer.

Med venlig hilsen
Kroketafdelingen

Grethe Buus Poulsen
Tlf. 28512503
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Ørre 
Forsamlingshus

BEMÆRK

Fremover skal henvendelse 
vedrørende leje af forsamlingshuset 
rettes til:
Lone Breinbjerg, 
tlf.: 97 - 13 66 03, mail: 
lonebreinbjerg@hotmail.com

Oversigt over
bestyrelsen:

Formand:
Lone Breinbjerg
Aulumvej 2
Telf. 97136603 
lonebreinbjerg@hotmail.com  
 

Næstformand:
Mette Klausen
Ørre Byvej  
 
Økonomi ansv. :
Jette Madsen
Ørrebyvej 41
Tlf. 23394599
Mail. :foghm@mail.dk
 
Leo Lisby
Ørre Byvej 111
Tlf. 97136373
 
Jeppe Schreiber
Aulumvej 15
Tlf. 26270114

 

Lørdag den 14. april sker der igen noget 
i Ørre Forsamlingshus, her får vi nemlig 
besøg af „West for Wrist“ fra Thyborøn, 
som kommer og underholder med deres 
dejlige sange fra hjemstavnen.

For et års tid siden genoplivede man 
igen den gamle tradition med koncerter i 
huset, hvor man havde besøg af „Johnny 
Cash Band“, og det blev rigtig godt 
modtaget, så nu forsøger vi igen med en 
aften med fest, stemning og musik.

Trioen „West for Wrist“ er ikke helt nye 
i faget, de har netop fejret deres 25 års 
jubilæum, og de har udgivet 4 CD’er, 

Koncert med West for Wrist

senest „Tilbage til musikken“ i 2016.  
Deres repertoire er bygget op omkring 
tekster og melodier, skrevet af forsangeren 
Søren Vrist. Det er iørefaldende og let 
fattelige tekster om de skæve eksistenser, 
naturen og havet.  Sangene suppleres 
selvfølgelig af anekdoter og fortællinger 
fra vandkants Danmark, om det hele så 
er sandfærdigt må stå hen i det uvisse, så 
det bliver uden tvivl en fornøjelig aften. 
Trioen består at forsangeren Søren Vrist, 
hans datter Anna-Line Vrist og Per Olesen.
Som noget nyt vil vi prøve at servere lidt 
let til ganen efter koncerten, hvor der så 
også vil blive mulighed for en svingom til 
dansevenlig musik på diskoteket.

     

Koncert  i Ørre Forsamlingshus
Lørdag den 14. april kl. 20.00

(dørene åbnes kl. 19.30)
          

Pris: 170,-  incl. let anretning      
Billet bestilling: Jette tlf.23394599

Mail: foghm@mail.dk
Betaling:  SENEST DEN 10. APRIL

mobilpay 23394599 eller Kontonr. 7614 1039669

West for Wrist
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Kirkesiden

Nyt fra menighedsrådet

Skoven i Ørre  

Arbejdet i menighedsrådet handler ikke 
kun om gudstjenester og kirkeliv. F.eks. 
hører der også til kirken forskellige jorder. 

Vi har senest haft gang i et større ryd-
ningsarbejde i skoven bag naturskolen i 
Ørre. Det trængte den til efter de forskel-
lige storme, der har passeret. Træerne er 
fjernet og solgt, og vi bruger nogle af de 
indkomne penge på at forskønne skoven, 
så den igen kan blive til gavn og glæde for 
sognets beboere. Der arbejdes på at lave 
nogle gode farbare stier rundt i skoven. 

Det betyder, at der bliver fræset på sti-
erne – og når det bliver plantevejr, har 
vi 500 træer og 50 frugttræer, der skal 
plantes. 
Hvis der nu skulle være et par stykker, der 
kunne have lyst til at hjælpe med det, er 
man MEGET velkommen til at kontakte 
Carsten Johannesen eller en af vi andre i 
menighedsrådet.

Sinding Kirkegård  

I noget tid har vi arbejdet med at for-
berede 2. etape af omforandringen ved 
indgangspartiet på Sinding Kirkegård 
(området mellem indgangsportal og 
kirkedør). Vi har haft punktet på vore 
møder – og har haft kirkegårdskonsulen-
ten til at lave en tegning, og vi er nået til 
klarhed omkring beliggenhed af stierne 
og den grundlæggende udformning med 
gang og kørebånd på disse stier. Vi mang-
ler at afklare, hvilken belægning, der skal 
anvendes, før vi er klar til at hente tilbud 
hjem fra forskellige firmaer på udførelsen 
af arbejdet. 

Det er en spændende proces, som giver 
nogle gode drøftelser – ikke mindst fordi 
det er beslutninger, der har konsekvenser 
mange år ud i fremtiden.

Støttekoncert
Igen i år har vi haft en koncert i kirken 
med en af vore lokale ”drenge”. Denne

gang var det Esben Inglev – som på fi-
neste vis gav os en helt ny oplevelse. 
Han laver selv musik, som blandt andet 
tager udgangspunkt i film. Han bød på 
keyboard og guitar – men derudover var 
koret fyldt af computer, ledninger knap-
per der kunne skrues på. Og hvis man 
på noget tidspunkt har bildt nogen ind, at 
mænd ikke kan multitaske – så er Esben 
absolut et bevis på det modsatte. 

Pengene fra billetsalget (4.400,- kr.) sen-
des direkte til det projekt vi er med til at 
støtte – som drejer sig om at bygge en 
skole i Mali sammen med Dooni-Dooni. 

Det er et projekt, vi har haft gang i siden 
efteråret 2015, og vi har næsten rundet 
de 40.000,- kr. indtil videre. Fantastisk! 
Det er penge, der har været afgørende 
for, at første etape af den nye skole i Mali 
kan tages i brug til efteråret. Man kan læse 
mere om projektet på vores hjemmeside. 

Jytte Hoffmann

Konfirmation - en særlig festdag
Den 29. april er en stor festdag, fordi vi 
skal fejre KONFIRMATION. 
I år med det mindste hold konfirmander 
nogensinde, i al fald i den tid, jeg har 
være præst her i sognet. 3 konfirmander. 
3 skønne unge mennesker, som GLÆDER 
sig til deres konfirmation. Vi har gode 
timer til konfirmationsforberedelse. 
På en tur til Aarhus blev vi guidet gen-
nem byen af en tidligere hjemløs, som 

bl.a. fortalte os om, hvor man sover en 
kold januar nat, når man ikke har noget 
sted at bo. For de nysgerrige kan det af-
sløres, at et lille toilet, hvor der er varme 
på, kan være den bedste mulighed. Han 
fortalte også om, at han var kommet ind 
i misbrugsmiljøet, fordi hans bror havde 
taget ham med. Bagefter besøgte vi 
kunstmuseet Aros, hvor vi gik en tur i 
regnbuen og besøgte BOY. 

Nu venter konfirmationsdagen. Stort 
TILLYKKE til konfirmander og familier.
Konfirmationen finder sted i Sinding 
kirke den 29. april kl. 10.00. 

Som altid kan telegrammer mv. afleveres 
i kirkehuset. 
Der vil være kaffe på kanden.

Lise Edelberg

Cecilie Frederiksen
Asbjørn Skov Kvium
Malthe Damgaard Thorsen

Årets 
konfirmander
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Konfirmation for 70 år siden
Ørre d. 21. marts 1948
Erindringer af Stinne Frederiksen og Ethly Damgaard

Vores præst hed Knudsen. Vi havde nok 
ikke det ud af konfirmationsforbere-
delsen, som vores forældre havde håbet 
på. Katekismus, som de store talte om, 
syntes han ikke var nødvendig, heller 
ikke salmevers, så det var let at lære lek-
tier. Det, jeg bedst husker, var når hans 
søde lille kone kom ind sammen med 
deres 3 børn og sang morgensang sam-
men med os. En af præstens tvillinger 
kom en dag til at sidde fast i radiatoren, 
det gav lidt underholdning. 
Hvert år blev der kun afholdt konfirma-
tion i en af kirkerne enten i Sinding el-
ler Ørre. Undervisningen foregik altid i 
præstegården og startede først engang 
hen i oktober, efter vi var færdige med 
at tage kartofler op. Vi gik jo kun i skole 
hver anden dag, nemlig mandag, onsdag 
og fredag. Da vi så begyndte til præst, 
blev det 3 timer hver tirsdag og torsdag 
formiddag, så kunne vi være hjemme 
igen til middag. Den gang var der ikke 
skolebus. Så det var på gåben eller cykel, 
hvis man da var så heldig at have sådan 
en.

Stinne fortæller: Min mor var koge-
kone og lavede selv alt maden til de ca. 
40 gæster. Om søndagen kom 2 til 3 
nabokoner og var i køkkenet. Menuen 
var: suppe, tarteletter, oksekød i peber-
rod og citronfromage. Til eftermiddags-
kaffe fik vi stort kaffebord med boller, 
kringle, sandkage, lagkage og småkager. 
Vi var en stor familie og for at få plads 
nok, blev soveværelset ryddet.

Jeg kan godt huske den stolte fornem-
melse af at sidde imellem min mor og 
far. En dejlig dag. Min kjole var syet hos 
2 gamle syersker fra Aulum. Så jeg måtte 
cykle der hen 2-3 gange for at prøve den. 
Som pynt var der syet perler på. Den var 
flot.
Inden vi skulle i kirke på selve dagen, fik 
jeg en salmebog med mit navn på af min 
mor og far.
Senere fik jeg også et armbåndsur af mor, 
far og søskende. Jeg fik 300 kr. i penge, 
det var vist meget den gang. Jeg gik med  
kirkeblade og der var en gammel dame, 
der gav mig 2 kr. i et telegram, ellers var 
det nok mest 5 eller 10 kr. sedler, der 
var det almindelige. Jeg fik også mange 
andre gaver, men mest smykker. Bl.a. fik 
jeg et sølvkors, som jeg har endnu. Jeg fik 
også en rød fyldepen. Den gang havde 
man kun en pen med skaft og en blæk-
flaske og hvis man ikke var meget for-
sigtig, kunne den lave nogle grimme klat-
ter. For nogle af mine penge købte jeg 
en ny cykel med gedebukkestyr, som var 
meget moderne. Der var også to sange. 
En fra min far og mor, og den anden var 
fra nogle fætre og kusiner. Sammen med 
sangen fik jeg 40 kr. som præmie for UG 
i skolen. 

Ethly  fortæller: Jeg husker, at vi hjemme 
på gården lige havde fået bygget en bil-
garage og der blev festen holdt. Maden 
blev lavet på et gammeldags komfur, 
hvor der blev fyret med træ og tørv, som 
vi gravede op fra mosen. 

Min mor lavede selv alt maden til de ca. 
40 gæster. Og dengang var der jo intet 
køleskab. Min kjole var købt brugt. Den 
var hvid og lang og jeg var meget glad  
for den. Stoffet var af en faldskærm fra 
krigen. 
I gave fik jeg bl.a. lidt smykker, et lille toi-
letsæt som bestod af et spejl, et klæde-
børste og en hårbørste. Det var meget 
populært til piger. Fra KFUM & K fik jeg 
en bog og en indbydelse til at være med 
i deres forening. Jeg fik også en salme-
bog med navn på. Den var sort med guld 
tekst. Både mine forældre og min faster 
havde skrevet en sang til mig. Den ene 
med melodien: ”Lovsynge Herren”. Det 
er ikke så længe siden, jeg snakkede med 
min kusine, hvor hun fortalte, at deres 
mor øvede melodien med dem, så de 
rigtig kunne synge med på dagen.
Der var ikke noget, som hed blå man-
dag dengang. Vi havde dog fri fra skole 
og kunne gå på besøg hos hinanden. Vi 
havde fået fint andendagstøj, som bl.a 
også skulle bruges, til når vi holdt eftergil-
de. Det var når alle, dem som havde givet 
til ens konfirmation, men som ikke var 
med til festen, blev inviteret en hverdags 
aften til middag og kaffe.
Min afdøde mand Ejnar var konfirmeret 
året før. Han var kommet ud og tjene på 
en gård som 10-årig, da han var ud af 
en søskendeflok på 18. Det betød at han 
først skulle være færdig i stalden, inden 
han måtte løbe hjem for at klæde om 
og så i kirke for at blive konfirmeret. Ja, 
tiderne har virkelig ændret sig.
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Konfirmation 1948 - 2018
Gruppebillede af Sinding og Ørres kon-
firmander anno 1948. De unge men-
nesker blev alle konfirmeret i Ørre Kirke 
d. 21. marts af pastor Knudsen.

Konfirmander fra venstre:

Otto Pedersen, Svend Jensen, Gunnar 
Jørgensen,
Tina Hindkjær, Laurids Foldager, Helge 
Mathiasen, Svend Kyndesen, Preben 
Lorentzen, Johannes Majgaard, Holger 
Pedersen,
Karen Kristensen, Karen Johannesen, 
Marie Lorentzen, Stinne Nielsen, Esther 
Jensen, Ethly Damgaard, Marie Jensen.

Pastor Knudsen og hustru samt de tre 
præstebørn er også med på billedet.

70 år senere...
...ser sognets konfirmander sådan ud. 
Udtrykket, håret og tøjet har unægteligt 
ændret sig en del, ligesom forberedelsen 
og selve konfirmationsdagen sandsyn-
ligvis også falder anderledes ud end for 
70 år siden. Men en særlig og højtidelig 
festdag bliver det også i år for Asbjørn, 
Cecilie og Malthe!
En sjov detalje er, at en af de unge konfir-
mandinder fra 1948 er mormor til en af 
dette års konfirmander. 
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Vi bestemmer ikke altid selv retningen…. tanker om sorg

Kære læser

Ofte er livet blevet kaldt en vandring – ja, 
vi taler om at være på vej i livet. Det er et 
godt billede, som vi nemt kan relatere til. 
Herligt er det, når det hele går som plan-
lagt. Med tiden lærer vi dog, at vi ikke 
altid selv bestemmer retningen. Det sker, 
at livet skifter retning på en måde, som vi 
slet ikke har fantasi til at forestille os – og 
som vi på ingen måde har bedt om, men 
ikke kan gøre noget ved. 
Eksempelvis når vi mister et menneske, 
der stod os nær. Da kastes vi ud i kaos, 

hvor det er umuligt for os at orientere os i 
livet. Med tiden afløses kaos af sorg. Sor-
gen er en del af vores livsvandring. Sorg 
tager lang tid, men sorg er ikke en syg-
dom. Sorg er et vilkår, som vender op og 
ned på alting i livet. 
Der er sagt og skrevet meget om sorg. 
Eet billede er, at sorgen har to spor, hvor 
begge spor hele tiden er der. Forstået på 
den måde, at vi nogle gange går i det ene 
spor; det er når vi mindes og ser bagud. 
Andre gange går vi i det andet spor; det 
er når vi ser fremad og med små skridt 
finder nyt fodfæste i livet. 

Men begge spor er der hele tiden; vi har 
hele tiden sorgen med os. Sorgen er ikke 
mindre eller væk, selvom vi orienterer os 
mod den tid, som ligger foran os. Det er 
nærmere sådan, at der med tiden bliver 
plads til andre ting i vores liv, end sorgen. 
Men sorgen går aldrig væk, den er som et 
landskab vi skal leve i. 

Har vi ikke prøvet det, så ved vi ikke, 
hvordan det er. Er det svært at finde de 
rigtige ord, til én der har mistet, så kan 
det måske være en hjælp for det men-
neske at sige ”Jeg ved ikke, hvordan du 
har det, men jeg vil gerne høre om det. ” 

Jeg har læst om en lille drengs kommen-
tar, da han fik at vide, at en kammerat 
havde mistet sin bror. Drengen sagde: 
”Jeg vil slet ikke tænke på, hvordan de 
har det hjemme hos dem nu! ” Den 
kommentar viser en fin indføling med, 
hvor frygteligt det er at miste.
Vi bestemmer ikke altid selv retningen for 
vejen i livet. Men vi kan beslutte os for at 
følges med dem, som oplever svære tab.

Lise Edelberg

Stilletid og retræte
Stilletid er en pause i hverdagen til efter-
tænksomhed og indre ro. En tid til at 
dvæle og mærke Guds anerkendelse og 
nærvær. Det er kristen meditation, hvor 
stilheden er central. 

Vi mødes i Baunekirken, ca. hver anden 
uge. Det er tirsdag kl. 16.30-17.30. 
Oversigt med mødedatoer mv. kan ses 
på kirkens hjemmeside. Eller bedre: 
spørg endelig hos præsten.

Retræte
I forlængelse af ”Stilletid” er planlagt en 
retræte. En retræte er en tid – kort eller 
lang – hvor man trækker sig tilbage fra 
hverdagens travlhed, med det formål at 
give opmærksomhed til tro, bøn og stil-
hed for at lytte til Guds nærhed. 
Retræten er planlagt til maj måned, 
søndag den 6. maj om eftermiddagen til 
tirsdag den 8. maj om eftermiddagen. 
Den finder sted i retrætehuset ”Skovhu-
set” v. Sdr. Vissing. Der er begrænsede 
antal pladser. 
Nærmere info hos sognepræst Lise Edel-
berg.

Skovhuset, Sdr. Vissing
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Oversigt over arrangementer
18. mar. 15.30 Koncert med Ole Jørgensen i Sinding Kirke

12. apr. 18.00 SogneBio i Sinding Kirkehus ”Pay it forward” 

8. maj 19.30 ”Tekst og musik” - sangaften i Sinding Forsamlingshus v/ Jørgen og Kurt Jeppesen 

29. maj  19.00 Byfestkoncert med Rasmus Skov Borring i Sinding Kirke 

3. jun. 9.30  Byfestgudstjeneste og foredrag i SØ-grillen v/ Preben Kok

Arrangementer 

DU SOM ER I HIMLEN - 
Sange om at miste og komme videre
 

KONCERT med Ole Jørgensen
Søndag d. 18. marts kl. 15.30 i Sinding Kirke

Sidst Ole Jørgensen var i Sinding Kirke, 
var det sammen med sit gospelkor, Gos-
pel D’Light. Denne gang er tonen en lidt 
anden, når han akkompagneret af klaver 
og kontrabas vil servere sangene fra sin 
CD, Du som er i himlen. Det er sange, 
der handler om at miste og komme vi-
dere, og det bliver en eftermiddag med 
plads til både sorg, savn, håb og gode 
minder. Glæd dig til en smuk koncert-
oplevelse med masser af hjertevarme. 
Der er gratis entré.

SogneBio 
“Pay it Forward”
Sinding Kirkehus
Torsdag d. 12. april kl. 18.00
Sæsonens sidste SogneBio har en lidt 
ældre film på plakaten. Pay it Forward 
(Giv det videre) er en stærk og gribende 
film, om en dreng der af sin lærer får 
til opgave at finde på en ting, der kan 
forandre verden. Hans idé kommer til at 
gribe ind i mange menneskers tilværelse 
– og filmen er en stærk og livsbekræf-
tende påmindelse om, at vi alle kan gøre 
en forskel i verden, hvis vi har modet og 
kærligheden til det.
Kom og se med – og vær med i snakken 
om filmen bagefter. Vi begynder med 
fællesspisning kl. 18.00 og prisen er som 
sædvanlig 70,- kr. 
Tilmelding til Kurt Jeppesen på 4215 
2244 senest 9. april.Sangaften: 

“Tekst og musik” 
Sinding Forsamlingshus
Tirsdag d. 8. maj kl. 19.30

Denne aften har vi lagt i hænderne på 
brødrene Jørgen og Kurt Jeppesen, som 
under overskriften “Tekst og musik” vil 
binde en række fællessange sammen 
med forskellige anekdoter og pointer. 
Som overskriften antyder, vil der blive 
lagt vægt på både teksterne og musikken, 
og forhåbentlig bliver der rørt ved både 
lattermuskler og hjertekamre undervejs. 
Kom og syng med ...

Kaffe: 40,- kr. Tilmelding senest 4/5 til 
Birgit Christensen (4097 6167) eller 
Gitte Simonsen (2393 8432)
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Byfestkoncert
Sinding Kirke
Tirsdag d. 29. maj kl. 19.00

I år skal vi ved Byfestkoncerten opleve 
glæden ved fællessang. Rasmus Skov 
Borring er vokset op med Højskolesang-
bogen og er meget optaget af at holde 
den danske sangskat levende og gøre 
den tilgængelig for nye generationer.
Rasmus har komponeret musikken til 
mange nye fællessange med blandt an-
det tekster af Jens Rosendal, Per Krøis 
Kjærsgaard, N. F.S. Grundtvig.
Byfestkoncerten indeholder derfor både 
tradition og fornyelse og er for alle der 
har lyst til at synge eller blot lytte.

Sangforedrag 
v/ Rasmus Skov Borring

Byfestgudstjeneste v/ Preben Kok
SØ-grillen og Sinding Forsamlinghus
Søndag d. 3. juni kl. 9.30
Byfestens gæsteprædikant og foredrags-
holder er i år Preben Kok. Preben Kok er 
en værdsat foredragsholder, der generøst 
deler ud af sin livskundskab. Fra sit man-
geårige arbejde om sygehuspræst blandt 
patienter, pårørende og sundhedsperson-
ale, har han stor erfaring med sjælesorg, 
psykologi, undervisning og supervision. 

Efter gudstjenesten er der traditionen tro 
kaffe og rundstykker i forsamlingshuset. 
Her vil Preben Kok tale over emnet ”Slip 
livet løs”. Det er titlen på hans seneste 
bog. 
Preben Kok siger sådan her om fore-
draget: 

“Slip livet løs”
Et gammelt visdomsord siger: Hvor der 
er helhed, er der altid mindst to sand-
heder, der er sande på samme tid. I 
de sidste 40 år har vi i mange af livets 
væsentlige forhold undertrykt (glemt) 
den ene af de to sandheder for bedre at 
kunne lade som om, vi har kontrol over 
livet. Det er der nu ved at blive rettet op 
på, så livet kan komme ud af kontrolgre-
bet og blive sluppet fri igen. Hvordan?                                                                                                                             
I den forbindelse spiller tro og kirke en 
særlig rolle. Hvilken?  

Der venter os en indholdsrig formiddag.

Babysalmesang og legestuesalmesang i Sinding Kirke
I dette forår tilbyder Hanne og Hanne 
både babysalmesang for de helt små (0 - 
12 mdr) og legestuesalmesang for de lidt 
større (1 - 3 år). 
Børn i alle aldre elsker sang og rytmik og 
musikkens sprog er meget stimulerende 
for barnets udvikling. Gennem sang, leg 
og sanseoplevelser har børn og forældre 
en dejlig stund i kirkens særlige rum.
Vi glæder os til at dele oplevelsen sam-
men med jer!

Babysalmesang (0 - 12 mdr)
Onsdage kl. 10.00 - 12.00 (inkl. hygge i 
kirkehuset)
Legestuesalmesang (1 - 3 år)
Tirsdage kl. 16.45 - 17.30

Begge aktiviteter starter uge 17
v/ organist Hanne Jensen 
og kirke/kulturmedarb. Hanne Lynderup

Tilmelding til Hanne L. (2129 7060)



15

Kirkesiden

Fredag d. 2. marts kl. 18.00  Familieaften - fællesspisning, filmaften og overnatning for de største børn.
     Rødderne 2.0 mødes kl. 17.00 og laver maden.
     Spisning kl. 18.00 og herefter hygger vi med bl.a. film
     (Tilmelding til Dorrit 2982 7084)
Onsdag d. 14. marts. kl. 19.30   Generalforsamling
Torsdag d. 19. april kl. 19.30  Møde hos Skibbild/Nøvling IM i menighedshuset i Nøvling v/ Vibeke Sode Hjort
Fredag d. 20. april kl. 19.00   Familieaften v/ Lene Hansen, Nøvling
Onsdag d. 16. maj kl. 19.30  Møde i missionshuset v/ Erik Kloster, KG Ringkøbing
Fre-søn d. 1.-3. juni   Årsmøde festival på Mørkholt Strand Camping.
     Lørdag aften koncert med Stuart Towned

Bibelgruppe 1 mødes den 2. onsdag hver måned.

Stedet kan oplyses ved kontakt til Thomas Andersen, 
Tjørring  97 26 70 93
  

Indre Missions mødekalender:

Bibelgruppe 2 mødes kl 19.30

28. feb hos Jytte og Bjarne Hoffmann, Kroghøjvej 4
21. marts hos Marianne og Peter Tolstrup, Søvndalvej 10
4. april hos Dorrit og Lars Lodahl, Nybyvej 20 
2. maj hos Eva og Jens Thyssen, Asbjergvej 8
30. maj hos Grethe og Kurt Jeppesen, Asbjergvej 12
13. juni hos Jytte og Bjarne Hoffmann, Kroghøjvej 4

Ørre-Sinding menighedsråd ønsker at 
udleje jagtrettigheder fra aktier i Ørre 
aktieplantage. 166 ha plantagejagt med 
mulighed for at skyde ræve, harer, snep-
per, råvildt og kronvildt. Der arrangeres 
af jagtudvalget 6 årlige selskabsjagter.
Jagten pr. aktie udlejes for højeste bud 
over 2000 kr. 
Yderligere oplysninger hos Ørre-Sinding 
menighedsråd 
Jytte Hoffmann, Sinding, tlf. 40149419 
eller jytte.bjarne@fibermail.dk 

Bud skal være menighedsrådet i hænde 
senest 14. april. Besked gives inden 20. 
april. 
Der modtages kun skriftlige bud, som 
sendes mærket ”jagt” til: 

Ørre-Sinding menighedsråd
Kroghøjvej 4, Sinding

7400 Herning  

Jagtret til 
Ørre Aktieplantage 

udlejes
Kære alle børn i 3. klasse

Så er det snart jeres tur til at være 
minikonfirmander. 

Alle børn i 3. klasse inviteres til at være 
med til at undersøge kirken og de ting, 
der sker til gudstjenesten. Vi skal også 
snakke om, hvorfor præsten hælder 
vand på babyens hår, når der er dåb; 
om hvordan og hvorfor man folder sine 
hænder, og så skal vi høre og lege nogle 
af de historier, som Jesus selv har fortalt, 
og som står i Bibelen.

Det foregår i Ørre Kirke og kirkehus, og 
I får snart en invitation i jeres postkasse! 
Vi starter ugen efter påske og fortsætter 
næsten indtil sommerferien.
Vi glæder os til at se jer!

Venlig hilsen Lise og Hanne 
(præst og kirke/kulturmedarbejder)

Minikonfirmand 2018
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Gudstjenester
 

MARTS  
4. 10.00 Sinding Kirke, Lise Edelberg     
  3. søndag i fasten
11. 10.00 Ørre Kirke Lise Edelberg       
  Midfaste
18. 8.45 Sinding Kirke, René Nord Hansen  
  Mariæ Bebudelsesdag
25.  10.00 Ørre Kirke, Lise Edelberg  (kirkekaffe v/ konfirmanderne)
  Palmesøndag
29. 16.30 Sinding Kirke, Lise Edelberg (fællesspisning efter gudstj.) 
  Skærtorsdag
30. 10.00 Ørre Kirke, Lise Edelberg 
  Langfredag - Cellist Jonathan Slatto medvirker

APRIL
1. 10.00 Sinding Kirke, Lise Edelberg  
  Påskedag
2. 10.00 Pilgrimsvandring fra Ørre Kirke, Lise Edelberg 
  2. påskedag
8. 8.45 Sinding Kirke, Lise Edelberg  
  1. søndag efter påske
15. 8.45 Ørre Kirke, René Nord Hansen 
  2. søndag efter påske
22.  10.00 Sinding Kirke, Lise Edelberg (kirkekaffe) 
  3. søndag efter påske 
27. 10.00 Ørre Kirke, Lise Edelberg 
  Bededag
29.  10.00 Sinding Kirke, Lise Edelberg - Konfirmation 
  4. søndag efter påske 
MAJ
6. 8.45 Sinding Kirke, Lise Edelberg
  5. søndag efter påske
10. 10.00 Ørre Kirke, Lise Edelberg 
  Kristi Himmelfartsdag
13. 8.45 Sinding Kirke, Lise Edelberg  
  6. søndag efter påske
20. 10.00 Sinding Kirke, Lise Edelberg  
  Pinsedag
21.  (Ingen gudstjeneste i Ørre-Sinding sogn. Der henvises til frilufts- 
  gudstj.  kl. 10.00 v/ Hedeagerkirken, Gl. Kirkevej 33, Herning)
  2. pinsedag
27. 8.45 Ørre Kirke, Heidi Sun Nielsen  
  Trinitatissøndag

JUNI
3. 9.30 SØ-grillen, Byfestgudstjeneste v/ Preben Kok (se omtale)
  5. søndag efter påske

Hvem er det?
Den opmærksomme læser vil opdage, 
at der er et nyt navn i gudstjenesteover-
sigten. Heidi Sun Nielsen er fra 1. januar 
2018 ansat i Tjørring sogn, med en kvote 
på 50 %. Således har Tjørring sogn nu 
3 præster: René Nord Hansen, som er 
fuldtidsansat – Heidi Sun Nielsen, på 50 
% – og undertegnede, der ligeledes er på 
50 % i Tjørring sogn. Heidi vil varetage 
gudstjenester i Ørre-Sinding, når jeg har 
fri, er på kursus mv., på samme måde, 
som René gør det. Samlet set vil det give 
flere 10-gudstjenester i Ørre-Sinding 
sogn. 
Tag godt imod Heidi.  

Lise Edelberg  

Mere om påske...
Igen i år omdeles en påskefolder med 
nærmere omtale af påskens guds-
tjenester, med musik, spisning skærtors-
dag mv.
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Værd at vide...
Sognepræsten
Lise Edelberg  
Ørre præstegård  
Ørre Byvej 88, Ørre, 7400 Herning 
Tlf. 97 13 61 36 - 51 21 70 26

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

Ønskes dåb el. vielse i Ørre el. Sinding 
kirke, kontakt da præsten for at aftale 
nærmere.

Brug for én at tale med? 

Har du brug for én at tale med, er du 
velkommen til at kontakte mig. At tale 
med præsten er et frirum, hvor alt kan 
siges. Jeg har tavshedspligt, så intet no-
teres og intet fortælles videre. Det kan 
handle om alle forhold i livet, sorg, uro, 
svære beslutninger eller hvad der rører 
sig for dig. Vi kan tale på mit kontor 
eller jeg kan komme på besøg. Ønskes 
/ forventes besøg ved indlæggelse på 
sygehus, så lad mig det endelig vide. 

Lise Edelberg  

Personregistrering 
- finder sted via borger.dk. Har du ikke 
mulighed for at bruge den elektroniske 
form, kan du henvende dig til sogne-
præsten, som er personregisterfører i 
Ørre-Sinding Sogn.

Fødsel. Registreringen sker gennem 
hospitalet. 

”Omsorgs- og ansvarserklæring”. 
Skal indtastes via borger.dk. Kun 
aktuel, hvis forældrene ikke er gift. 
OA-erklæringen fastslår faderskab og 
dermed fælles forældremyndighed. Er 
OA-erklæringen ikke indtastet senest 
14 dage efter barnets fødsel, behand-
les sagen i Statsforvaltningen.

Navngivning. Indtastes via borger.dk.

Navneændring. Indtast via borger.dk. 
Her er også info om gebyr og betaling.

Dødsfald. Indtastes via borger.dk. 
Bedemanden er behjælpelig med det. 
Kontakt præsten for at træffe aftale om  
begravelse.

Medlemskab. Blanket vedr. optagelse/
genindmeldelse i folkekirken findes 
på kirkens hjemmeside eller kontakt 
til præsten.

Faste aktiviteter

KFUM-spejderne
Der henvises til spejdergrup-
perne  i  Tjørring og Skibbild-
Nøvling. 
Kontakt Lars Lodahl, tlf. 2083 6287 
(vedr. Tjørring) eller Birthe Ibsen, 
tlf. 2074 1932 (vedr. Skibbild-Nøvling)

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: Thomas Andersen
Tlf. 97 26 70 93

Bibelgruppe 2
Kontaktperson: Jens Thyssen
Tlf. 97 13 60 02

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 Hanne L. Madsen på 
hannelynderupmadsen@gmail.com

Menighedsrådet
Jytte Hoffmann (formand)
4014 9419 - jytte.bjarne@fibermail.dk 
Carsten Johannessen (næstformand + 
kirkeværge)
3013 1447 -johannessen.carsten@gmail.
com
Kurt Kleon Jeppesen (sekretær)
4215 2244 - kleonjeppesen@gmail.com
Elly Knudsen (kasserer)
2033 6067 - elly@knudsen.mail.dk
Søren Kiilerich (kontaktperson)
2232 1404 - s-kiilerich@fibermail.dk

Kirkeværge (uden for rådet):  
Alvin Justesen 
2342 8666 - ta.justesen@mail.dk 

Tjek vores hjemmeside:  
www.oerresinding-kirker.dk
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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: Philip Nielsen,
2327 1245
Flagmand i Ørre: Mikkel Scheufens 
Petersen, 5192 0287

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 Vagner Søvig
Ørre byvej 91, Ørre
Tlf.: 29369759
Mail: elsemarievalbk@gmail.com

Sekretær:
Margit Jensen
Sofiedalvej 7, Sinding
Tlf.: 25347225
Mail: mj@klimabyg.com

Medlem:
Lars Lodahl
Nybyvej 20, Sinding 
Tlf.: 20836287
Mail: larslodahl20@gmail.com

Det sidste kvartal i Borgerforeningen
Vi skal indrømme, at dette år i Borgerfor-
eningen for en stor dels vedkommende 
går ud på at få afsluttet nogle af alle de 
projekter der er i gang. Derfor vil I ikke 
opleve, at der bliver søsat en masse nye 
projekter.
Der bliver arbejdet på højtryk med en 
promotion film og med hjemmesiden. Det 
er er stort stykke arbejde at lave en film, 
nok også lidt større arbejde end mange 
af os havde regnet med. Vi har forsøgt 
at få så godt som alt med om, hvad der 
sker i vores lokalområde, men i bund og 
grund er filmen skabt til at tiltrække flere 
tilflyttere – ikke til at fortælle os selv, at vi 
har det godt. 

Lige inden jul havde vi et fint arrangement 
i Hvepsebyen – „Vinter solhvervs fest“, 
Jimmy havde fyret godt op under grue-
kedlen og suppen var dampende varm. 

Kaffe fik vi søreme også, med hjemmebagt 
kage. Alt i alt en hyggeligelig aften.

Her i det tidlige forår skal vi selvfølgelig 
have de sædvanlige ting på programmet: 
Fastelavnsfest, arbejdsdage, affaldsind-
samling og så skal vi gerne have premiere 
på vores nye film og www.Sinding-oerre.
dk skal genopfindes.

Herefter nærmer byfesten sig med hastige 
skridt.

Er SØ Posten blevet discount? :
Ja, det kan man måske nok sige, men det 
er slet ikke for at spare penge, og så dog 
– Postnord har ændret på uddelingen, 
så vores „gamle blad“ ville på årsbasis 
være godt 11.000 kr. dyrere at få bragt 
ud. Derfor har Lokalrådet besluttet, at det 
er acceptabelt at få SØ Posten trykt på 
tyndere papir i forhold til, hvad det ellers 
vil koste at få det bragt ud. 

Affaldsindsamling  / Arbejdsdag i 
Ørre d. 21/4 2018

Efter en vellykket affaldsindsamling/ 
arbejdsdag i Ørre i 2017, prøver vi 
at gentage det i 2018, igen sammen 
med 

Naturfredningsforeningen.  Der er 
kaffe og rundstykker i Naturskolen 
k l .  9  og k l .  9 .30 går  v i  på 
affaldsindsamling. Vi mødes igen 
ved naturskolen omkring kl. 12 til 
lidt mad. Derefter laver vi nogle 
småopgaver rundt omkring i Ørre 
området og kl. 15.30 slutter vi af 
med kaffe og kage i Naturskolen.

Affaldsindsamling i Sinding og Ørre

Affaldsindsamling i Sinding d. 
22/4 2018

Vi mødes i Hvepsebyen kl. 9 til 
rundstykker og kaffe, hvorefter vi 
samler affald i og omkring Sinding. 
Omkring kl. 12 afslutter vi med lidt 
mad i Hvepsebyen. 
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Kalenderen
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Returadresse: Borgerforeningen for Sinding-Ørre . Ørre Byvej 91 . 7400 Herning


