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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 
Sinding og Ørre og omdeles til 
samtlige husstande i Sinding-Ørre.

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. august 2018 

Posten udkommer uge 35, 2018 

BEMÆRK 

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

Deadline 

1. august
1. november

2018 
Udkommer 

Uge 35 
Uge 48 

Forsidebillede: 

Kunstner ukendt 

Fødselsdagsbørn 

Lukas 
Ørrevænget 1, Sinding 
8 år den 18. Februar 2018 

Lasse Bækgaard Andersen 
Ørre Byvej 57, Ørre 
8 år den 29. maj 2018 

Benjamin 
Ørrevænget 1, Sinding 
3 år den 20. Juli 2018 

Pina Santana Andsbjerg 

Ørre Byvej 73, Ørre 
3 år den 14. marts 2018 

Mathias Santana Andsbjerg 
Ørre Byvej 2, Sinding 
1 år den 19. juli 2018 

Nynne Bækgaard Andersen 
Ørre Byvej 57, Ørre 
5 år den 28. juli 2018 

Nytc»-ft 
En terprise 

Tænker du lokalt! Tænk Nytoft Entreprise. 

E .... 'tre-preraør: 
Udgravning til bygg ri 
Hav /anl g a b jde 
Nedbrydning 
Jordarbejd 

S•ca>bee1rbejde: 
Sokler/ ny byggeri 

Au•- Kle>c:akmes�er 
Kloakering id t 6bn land 
Ny ni g 
Renovering 

Spu I ing/slc:a msug ni ng 
Spulin af kloak r/dr n 
DØGNS RVIC 

Ring for et uforpligtende tilbud på

. � 
TLF. 2330 6099 V. Kristian Nytoft' • �
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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

Skt. Hans 2018

Lørdag den 23/6 2018 er det tid til Skt. Hans fest i
Hvepsebyen, grillerne vil være varme til den
medbragte mad fra kl. 17.00 og det forventes, at vi
tænder bålet klokken 19.00.
Lad børn og barnlige sjæle komme ned i
Hvepsebyen fra klokken 15, så bygger vi sammen
bålet op.
Drikkevare kan købes til gode priser, efter bålet er
der kaffe og kage til alle fremmødte.

Sinding-ØrSinding-ØrSinding-ØrSinding-ØrSinding-Ørre bore bore bore bore bogggggenenenenen

- af Konrad Understrup, genoptryk af Borgerforeningen for Sin-
ding og Ørre i 1985.
Kan stadig købes for kr. 160,- ved henvendelse til
Ørre-Sinding Sognearkiv, Skoletoften 7, Sinding
v/Wagn Christensen, Tlf. 97 13 62 26

Den nye hjemmeside
I forbindelse med den nye hjemmeside for Sinding-Ørre, vil opdatering af 
foreningsoplysninger og indsættelse af aktiviteter i kalenderen foregå med login til 
Conventus.
Foreninger der endnu ikke er oprettet på Conventus, kan gøre det på 
www.conventus.dk, klik „Kom godt igang“ og opret organisation. Her udfyldes 
stamdata om foreningen og til slut en kontaktperson.
På www.sinding-oerre.dk vil der være oplysninger om hvordan man får oprettet 
en side der så bindes sammen med foreningens oplysninger i Conventus.
Evt. spørgsmål kan rettes til Jimmy Damgaard: jda@conventus.dk
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Borgerforeningen
for Sinding-Ørre

Og ganske rigtig fik vi boller og
kaffe, vi tæskede 4 tønder, dog
ikke med rigtige katte, Konger og
dronninger blev kronet – alt i alt
en rigtig hyggelig eftermiddag i
Sinding Forsamlingshus med fint
fremmøde trods det ramte ind i
skolernes vinterferie. En dejlig
tradition der sikkert også vil dukke
op igen til næste år.

Fastelavn -  er mit navn, boller vil jeg have...

I april har vi haft affaldsindsamling sammen
med naturfredningsforeningen i både
Sinding og Ørre, der har været et flot
fremmøde – hvor er det dejligt og se så
mange både yngre og ældre, der gerne
vil være med til og værne om vores fælles
områder. Der blev samlet rigtig meget
affald – det ultimative succes kriterie havde
naturligvis været hvis alle indsamler kom
tomhændet hjem – men sådan hænger

småting fik en hjælpende hånd med på
vejen.
Det bør måske nok nævnes, at der er
monteret „forældreværn“ ved den gamle
udkørsel til hovedgaden -dvs. der står nu
2 pullerter der gør det umuligt for biler at
køre ind på stien langs med søen – det er
en sti, det betyder den er beregnet for
gående, cyklende, barnevogne, kørestole
osv. men biler har ikke noget at gøre på
stierne !!!!! Man kunne foranlediges til at

Affaldsindsamling
verden tilsyneladende ikke sammen, end
ikke i Sinding-Ørre.
Der blev samlet meget forskelligt affald,
åbenlys både fra private og erhverv, en
ting der i skrivende stund stadig undrer
forfatteren her er, hvorfor man samler sin
hunds efterladenskaber op – for så og
smide posen ind i et buskads??!
Desværre er der stadig mange i vores
lokalområde der kan blive bedre til at tage

affaldet med sig hjem, eller bare til den
nærmeste skraldespand.
Alt skal ikke være negativ, vi er opmærksom
på at der er mange motionister og
„barnevognschaufførere“ der samler det
affald op de finder på deres vej – det er
ganske tydeligt at se hvilke ruter der bliver
holdt rene jævnlig – de skal sandelig have
et stort klap på skuldrene.

Der er afholdt arbejdsdag og
jernindsamling i Hvepsebyen sammen
med Sinding-Ørre Midtpunkts
støtteforening, og sikke dog et kanon-flot
fremmøde – på et tidspunkt kunne der
tælles over 40 hoveder i alle forskellige
størrelser.
Byen blev gjort rent, brænde til flere
millioner snobrød blev savet og flækket,
køkkenet fik nyt tag, sandkassen fik fjernet
ukrudt, tavlen fik nyt liv og masser af

Arbejdsdage:
tro, det måske kunne være derfor stierne
er smallere end bilerne.
Derfor vil jeg gerne save det ud i beton –
biler langs med søen er ikke tilladt !
I forbindelse med affaldsindsamling i Ørre
var der også arbejdsdag, der var ikke
mange ønsker fra lokalområdet, hvilket
også kunne aflæses i fremmødet, men
busskuret fik en fin overhaling og broen
ved dambruget fik en vasker.
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Ørre
Forsamlingshus

Oversigt over
bestyrelsen:

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

Næstformand:
Mette Klausen
Ørre Byvej

Økonomi ansv. :
Jette Madsen
Ørre Byvej 41
Tlf. 23394599
foghm@mail.dk

Leo Lisby
Ørre Byvej 111
Tlf. 97136373

Jeppe Schreiber
Aulumvej 15
Tlf. 26270114

Der var fest og stemning, da man lørdag 
den 14. april havde inviteret trioen West 
for Wrist til Ørre Forsamlings. Der var lagt 
op til en fornøjelig aften med musik og 
historier fra vandkanten, og det blev 
indfriet til fulde. Der var stemning lige fra 
start, da trioens frontmand Søren Vrist med 
sin lune fortællestil og sine skønne sange, 
godt backet op af datteren Anna-Line på 
et uforfalsket Haboøre-mål guidede os 
gennem koncerten. Der var ingen tvivl om 
at trioen var vandt til at spille i festligt lag, 
og allerede midt i koncerten blev publikum 
inviteret på dansegulvet og aftenen 
udviklede sig stille og roligt til et rigtigt 
godt gammeldags forsamlingshus bal. Der 
var stor tilfredshed med arrangementet fra 
bestyrelsens side, og der blev da også et 
pænt lille overskud til den slunkne kasse, 
så det gav da helt klart blod på tanden til 
at arbejde med lignende fester i fremtiden. 
Man har da også allerede en fest i 
støbeskeen senere på året. Lørdag den 15. 
september åbner man dørene for en fest 
aften i huset, som man har kald for 
„Kloarkfest“, og det lyder jo helt afgjort 
som en fest man ikke vil gå glip af. Navnet 
refererer nu mest til, at det skal være et 
støtte arrangement til finansiering af et nyt

West for Wrist

kloaksystem til næste år, men der kommer 
mere om festen senere,  følg evt. med på 
vores Facebook-side.
Men allerede den 18.august afholdes det 
årlige Ørre Marked, som jo traditionen 
tro indledes med gratis morgenkaffe kl. 
9.00. Der kan reserveres stadeplads hos 
Lone på tlf. 97136603 eller på
mail: lonebreinbjerg@hotmail.com.
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Oversigt over
bestyrelsen:

Sinding
Forsamlingshus

Formand:
Bodil Jensen,
Nøvlingvej, 7,
Tlf. 30635825
bjensen51@gmail.com

Næstformand:
Kristian Nytoft,
Kragsnapvej, 23,
Tlf. 23306099.
kn@nytoftentreprise.dk

Kasser:
Johannes O. Pedersen,
Sinding Hovedgade, 9,
Tlf. 29410364.
Joh_o_p@fiberfart.dk

Sekretær:
Inga M. Pedersen,
Sinding Hovedgade, 9,
Tlf. 30706064.
imp_1963@fiberfart.dk

Bestyrelsesmedlem:
Bjarne Nielsen,
Ørrevænget, 17,
Tlf. 40385429.
bjarnen57@gmail.com

Ændring i bestyrelsen
Da Bente Johansen har ønsket at udtræde
af bestyrelsen, er 1. suppleant Johannes
O. Pedersen trådt ind pr 15. januar 2018.
Fra bestyrelsens side vil vi meget gerne
takke Bente for sit store og prisværdige
arbejde gennem mange, mange år for Sin-
ding Forsamlingshus.
Udlejning af Sinding Forsamlingshus
Der sker ændringer i forhold til udlejning
af Sinding Forsamlingshus, da Jan og Bente
ønsker at stoppe med at tage vare på ud-
lejningen fra den 1. juni i år.
Der skal lyde en kæmpe stor og igen pris-
værdig tak for et uvurderlig og enestående
arbejde, I har lagt også i dette hverv Bente
og Jan.
Der arbejdes p.t. med at etablere elektro-
nisk udlejning via Conventus. Fordelen ved
dette er, at for den enkelte lejer vil være
muligt at få et overblik over, hvilke datoer
Sinding Forsamlingshus er ledig. Derud-
over medfører systemet nogle administra-
tive forenklinger.
Det vil fortsat være sådan, at det vil være
muligt at leje via telefon, da Inga og Jo-
hannes vil klare den opgave.
Opdaterede udlejningspriser
Priserne for leje af forsamlingshuset er til-
rettet, så de efter bestyrelsens skøn ligger
på linje med udlejningspriserne i tilsva-
rende lokaler. Ikrafttræden bliver for leje-
mål indgået efter den 1. juni 2018. Se ru-
brikken med udlejning og priser.

Røgfrit Forsamlingshus
Fra den 1. juli 2018 bliver Sinding Forsam-
lingshus røgfrit ligesom Midtpunktet. Det
betyder, at der ikke må ryges indendørs i
nogle af forsamlingshusets lokaler.
Tilskud fra Herning Kommunes Jubilæ-
umsfond
Igen i år har vi fået tilskud fra Herning
Kommunes Jubilæumsfond på 38.636 kr.
Tilskuddet omfatter renovering af gulvet i
indgangen og alle toiletter, vinduer i gav-
len mod vest og i handicaptoilettet. Des-
uden opgraderes depotarealet på balko-
nen.
Disse arbejder opstartes hen over somme-
ren og efteråret, og vil være afsluttet se-
nest den 30. november i år.
75 års jubilæum
Der er i år 75 års jubilæum for Sinding
Forsamlingshus’ ibrugtagning. Vi vil fejre
75 års jubilæet fredag den 16. november
fra klokken 14.30 til 17.00, hvor alle er
velkommen til at deltage.
Forsamlingshusets ibrugtagen blev i sin tid
fejret med en fest. I den anledning skre-
vet en sang, som vi har valgt at bringe her
i SØ-Posten.

Vi ønsker alle en rigtig dejlig sommer
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Sinding Forsamlingshus.

Hele Sinding Forsamlingshus: 2.500 kr.
Èn sal: 1.600 kr.
Ekstra dag/dage: 1.000 kr.
Møder og lignende: 1.000 kr.
Der betales et depositum ved leje: 1.000 kr.

Leje af borde og stole ud af huset:
Borde pr. stk 20 kr.
Stole pr. stk. 10 kr.

Al udlejning foregår via hjemmesiden
www.sinding-forsamlingshus.dk
eller Inga Pedersen tlf. 30706064

Hvordan kan man leje forsamlingshuset samt borde og stole?

Ved afbestilling senest 12 uger før lejemålet tilbagebetales: 1.000 kr.
4 uger før lejemålet skal den fulde leje betales, hvoraf depositum
1.000 kr. indgår som en del af lejeudgiften for at være sikker på at
have Sinding Forsamlingshus.
Efter 4 uger før lejemålet før lejemålet sker der ingen tilbagebetaling
af depositum/ betalt leje.
Lejepriserne er inklusiv service, karklude, viskestykker, slutrengøring og
forbrugsafgifter.
Betingelserne for leje fremgår af „Lejevilkår“, som kan læses på
hjemmesiden.
OBS. Ved pludselig opståede hændelser, så som begravelser og
lignende, er det muligt at leje Sinding Forsamlingshus med kortere
varsel end ovenstående beskrevet.
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Sinding
Forsamlingshus

I Sinding har vi bygget os et Hus Fru Larsen synes godt om, hvad enhver 

faldera foreslog

vi håber, der at mærke Aandens sus hun synes, det var bedst, vi fra en Ende 

faldera det tog.

og derfor borger vor bestyrelse om ikke man den første Aften alt 

faldera kunde naa

det er ej Mænd, som ynder faldera 

faldera. derpaa.

Det første man begik, det var en Fest- i højeste Alarmberedskab Thaulborg 

komité. jo staar,

Det var, hvad man kan skønne nu en Fejl- han har jo nok en Gyser, som i Tilgift 

tagelse. vi faar

Hvem kunne også tænke, at det så galt og selv om den sig arter i al 

kunde gå Fredelighed 

af lutter damer kom den til 

at bestå. Gyselighed. 

Syv stærke kvinder valgte man, de fromme Fru Larsen og Hr. Madsen er så fyldt 

blev glemt med idéer 

ej sært bestyrelsen nu blev en Smule og skulde op de slippe, hvad nu slet 

beklemt ikke sker

som første Diplomat man sendte Albert så kunde vi måske, blot som en 

af Sted Undtagelse 

han skulde se at ordne alt i Minde- 

lighed.  Kortfattelse. 

Vi alle kender Albert som chamør Til slut Bestyrelsen gik næsten rent 

nu og før ud amok 

hvordan en Kvinde han kan snakke mild, saa sagde den til Komitéen, at nu 

glad og ør. var det nok, 

Dog denne Gang gør intet Indtryk paa og i sin uransagelige Visdom 

Damerne, dernæst

Lig Ulve de styrted over Op- den ordnede det hele baade Kvindfolk 

Gaverne. og Fest.

Sketch, Dialog, Tableau og Monolog Og rammen om alt dette Huset er, 

Samt Prolog dér det sker 

Deklamation, Recitation med 

Variation mer og mer 

En enkelt foreslog endog med og Salen den er lys og luftig, venlig 

Akklamation og smart 

Grammofon. lidt rart. 

Sang fra Forsamlingshusets ibrugtagning
Fredag den 19. November 1943
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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 
jimmy@sindinggif.dk

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

Foråret er kommet, og det er kroketspillere
rigtig glade for.
Vi afholdt opstartsmøde den 14. marts, på
Jægerbjerg. Årets holddannelser blev
planlagt. 3 hold vil deltage i Holdturnering,
7 par vil deltage i Parturnering og 5 vil
deltage i Enkeltmandsturnering.

Åbningsstævnet fandt sted, i Sunds, den
5. april, med deltagelse af 168
kroketspillere fra hele Midtjylland. 12
deltagere fra Sinding, hvoraf 4 vandt vin.
Vejret var ikke gunstigt, strålende, men i
våd betydning.

Den 18. april, afholdt vi Kroketskole i
Sinding, v/ Tommy Risom. Der var meget
stor interesse for dette. Max antal deltagere
var sat til 20, men p.g.a. den store
interesse, var der 25 kroketspillere, som
fik lov til at deltage. Det var måske nok
lige i overkanten. Men det var så
instruktørens valg.

Som noget nyt, var første onsdagsstævne
dateret til den 25. april, og de første
stævner blev afviklet i henholdsvis
Snejbjerg og Sinding. I Sinding var vi 92
spillere, heraf 16 spillere fra Sinding. Vejret
artede sig rimeligt, indtil afvikling af sidste
kamp, da fik vi både regn- og hagl vejr.
Men humøret var i top.
For 5. år i træk, har vi været på Nøvlingskov
efterskole, og undervise 10. kl´s elever, i
kroketspillets finurligheder. Desværre lyder

Kroket
det til at „alternativ idræt“, ikke kommer
på skoleskemaet næste år. Vi havde det
sjovt med 15 elever og 2 lærere. Alle var
meget villige og lærenemme.
Sidst i maj, skal vi på Hestlund efterskole,
i samme mission.

Sinding kroketafdeling tæller nu, 20
spillere. Har faktisk fået 4 nye medlemmer,
indenfor det seneste år.

Onsdag den 2. maj, bliver der afholdt
Kommunemesterskab, i Vildbjerg. Også
her er der 16 deltagere fra Sinding.
I Kristi Himmelfartsferien, ligger den første
kroketcamping, som finder sted i Give. Vi
er 6 medlemmer fra Sinding, som drager
afsted.

I uge 19 starter holdturneringen. Og så
går det ellers derudaf, hele sommeren.
Og så er vi ellers begyndt at gøre klar til
Æ Sinding Daw kroketstævne. Det glæder
vi os til.

Tro det eller la´ vær. Vi har det faktisk
rigtig sjovt i kroketafdelingen. Så er du til
både sjov og alvor, så tag og besøg os i
kroketafdelingen. Vi træner tirsdage kl.
17.00 og torsdage kl. 13.00.
Vi plejer at ta´ godt imod nye spillere, så
har du lyst, så mød op, eller kontakt
undertegnede, for at høre nærmere.

P.V.A.
Kroketafdelingen
Grethe Buus Poulsen
Tlf. 28512503
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening

Her er resultatet af vinterens bobturnering:

Vindere i single spillet 
Nr. 1  Kent Larsen
Nr. 2  Ole Mundbjerg 
Nr. 3  Karl Nielsen

Vindere i makkerspillet
Nr. 1  Kent Larsen og Ole Sander, Nr. 2  Steen Nielsen og Tommy Pedersen, Nr. 3 Eigil Andersen og Per 
Kristensen
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Ørre-Sinding
Lystfiskerforening

Formand:
Søren Peter Kiilerich
Tlf.: 97 13 66 03
soeren@hedens-lystfiskeri.dk

Næstformand:
Chris Madsen
Tlf.: 97 13 61 96
chris@hedens-lystfiskeri.dk

Kasserer:
Svend Aage Jensen
Tlf.: 24 81 68 67
Svend.helle@hotmail.dk

Sekretær:
Johnny Strøm Johansson
Tlf.: 40 14 25 01
stroems@live.dk

Bestyrelsesmedlem:
Michael kristensen
Tlf.: 40 19 31 03
tosmose@mail.dk

www.hedens-lystfiskeri.dk

 Bestyrelsen
Fra 1. maj er fredningen af gedden ophørt,
og man kan fiske målrettet efter den.
Gedden kan være svær at få på krogen,
da den gerne vil have en stor portion mad
end flere små. Når den så har fået sig et
godt måltid, kan der gå lang tid inden den
igen tager føde til sig, nogle gange dage
imellem. Man skal derfor fiske med store
agn, det kan være skaller, store blink og
woblere, og man kan også bruge store
fluer. Gedden har et godt tandsæt så der
skal monteres et stærkt forfang helst af
stålvire til krogen, hvis ikke snøren bliver
slidt/ bidt over, og gedden slipper fri. Når
gedden så er kommet på land og krogen
ud skal man passe på sine fingre for
geddens tænder er skarpe, så det er en
god ide at aflive den inden man fjerner
krogen, der findes gabåbner som kan
holde munden åben medens man fjerner
krogen. Gedde fiskeri er spændende og
udfordrende, og maj er en af de bedste
tidspunkter på året for at fange en gedde,
da de har lige gydet og er sultne.

Maj måned betyder også at dambruget i
Nybro bliver nedlagt. Herning kommune
vil genslynge Sunds Nørreå nedover
dambruget. Der bliver lavet en sø og 4

gydebanker. Så det bliver spændende at
følge arbejdet, som gerne skulle øge
bestanden af fisk i Storåsystemet. Hele
projektbeskrivelsen kan ses på Herning
kommunes hjemmeside.

Vores hængepartier med udlægning af
gydegrus er endelig blevet lavet, selvom
vi havde nogle udfordringer. Her i maj vil
vi beskære pil m.m. ned til vore fiskevande,
så vi kan komme til at fiske. Den 26. maj
har vi familiefisketur.  Vi har i år valgt at
familie-fisketuren går til Karl Aages fiskesø
på Kvindvadvej. Vi håber, at mange vil
deltage. Selvom der ikke er langt, kan der
være nogle der mangler kørelejlighed, så
kan man henvende sig til bestyrelsen. Ved
fiskesøen er der en overdækket spiseplads
med grill. Der vil være små konkurrencer,
mest for børn i løbet af dagen.
Vi arbejder med nye aktiviteter, men de
er ikke på plads endnu, men I kan se på
vores hjemmeside når og hvis det bliver
til noget.

Knæk og bræk
Søren Kiilerich

Så er foråret kommet og vejret bliver varmere.
Det indbyder til at komme ud til åen med fiskestangen.
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Konfirmation 2018

Solen skinnede fra en skyfri og smuk blå 
forårshimmel, da disse tre skønne unge 
mennesker blev konfirmeret i Sinding 
kirke søndag d. 29. april i år.
Endnu en gang stort tillykke til jer alle 
tre!

Fra venstre: 
Asbjørn Skov Kvium, Malthe Damgaard 
Thorsen og Cecilie Frederiksen samt Lise 
Edelberg.

Foto: PhotoCare, Herning

Byfest 2018  

Koncert i Sinding kirke
Tirsdag d. 29. maj kl. 19.00 

Vi indleder byfesten med en koncert, 
hvor vi byder velkommen til pianist 
og komponist Rasmus Skov Borring. 
Aftenen vil byde på fællessang og fan-
tastisk klaverspil og er således for alle, 
der har lyst til at synge eller blot lytte. 

Gudstjeneste i SØ-grillen 
Foredrag i forsamlingshuset
Søndag d. 3. juni fra kl. 9.30

”Drop forestillingen 
om at have styr på livet”

Preben Kok har markante ud-
meldinger om, hvordan vi skal hånd-
tere livet. ”Slip livet løs” – er titlen på 
Preben Koks seneste bog. Han stiller 
skarpt på vores urealistiske forestilling 
om, hvor meget man skal have styr på 
i livet. Han gør op med mange af de 
kampe, som vi står i, i kampen for at 
have styr på livet.
Preben Kok kan høres og opleves til 
byfestgudstjenesten, i Sø-grillen og 
efterfølgende i forsamlingshuset med 
kaffe og rundstykker kl. 10.30
Snyd ikke dig selv for at møde ham. 
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Sangaften
To brødre – en mest til tekster og en mest 
til musik - en rigtig god cocktail. Kurt 
og Jørgen Jeppesen gav os en fantastisk 
oplevelse af melodiernes betydning. Vi 
sang kendte salmer og sange på nogle 
melodier, som ingen af os havde fantasi 
til at forestille os, kunne passe sammen.
Vi fik en aften, hvor der var god plads 
til smil og latter, men også til at blive 
berørte og til eftertænksomhed. Vi be-
finder os alle i kasser – og der er forskel 
på hvilken kasse vi er i, alt efter hvor vi 
er. Der er stor forskel på, hvor meget vi 
omtaler de andre kasser, - men vi blev 
mindet om, at vi bliver respekteret for at 
stå ved alle kasser, i stedet for at tro at 
man kan holde kasserne lukkede.

Kirkebilen
Hvis du har svært ved at komme til kirke, 
er der stadig mulighed for at blive hentet 
af kirkebilen. Kirkebilen kan også hjælpe, 
hvis du sidder i kørestol – i så fald kan du 
blive hentet af en taxa, som har lift på. 
Kontakt Lise Edelberg eller Jytte Hoff-
mann for at få nærmere information.

Jytte Hoffmann

Ferie…. dase, opleve og blive inspireret
Kære læser

Sommer er ferietid. Med sidste sommer 
i erindringen, kan vi vist godt tillade os 
at ønske en sommer med sol og varme, 
hvor det er sandaler og sommertøj vi 
skal have på, frem for regntøj og gum-
mistøvler. Ferie er pause fra hverdagen. 
Ferie er tid til hvile, tid til samvær med 
familie – og tid til gensyn med men-
nesker, vi ikke ser så tit. Nogle drømmer 
om at rejse. Ud i den store verden eller 
til et sted i Danmark. Måske for at dase. 
Måske for at se smuk natur. Måske for at 
se og opleve, hvordan mennesker lever 
andre steder. Måske for at besøge histo-
riske steder og dykke ned i det historiske 
med den inspiration der er i det. Måske 
for at vandre på en gammel pilgrimsrute. 
Mange af os gør sikkert lidt af det hele. 

Det er som om man ser alt sit eget i et 
andet lys, når man ser, hvordan livet 
leves andre steder. Ja, man kan måske 
sige, at man lærer sig selv og sit eget liv 
lidt bedre at kende, når man spejler sig 
i, hvordan livet former sig hos andre. 
Nogle vil gerne se hele verden. Sådan 
har jeg det ikke. Der er nogle steder, jeg 
gerne vil opleve. Steder, der knytter sig 
til historiske begivenheder eller til men-
nesker, som har haft en særlig betydn-
ing. Derfor rejste vi i vinter til Sydafrika. 
Jeg ville gerne se de historiske steder, 
der knytter sig til Nelson Mandela. Se 
Robben Island, hvor han sad indespær-
ret under apartheid. Se, slumområdet 
Soweto ved Johannesburg, hvor såvel 
Mandela som Tutu boede i mange år – 
og hvor utallige voldelige angreb på

sorte har fundet sted.  Se Union Build-
ing, hvor Mandela blev indsat som Syd-
afrikas første sorte præsident, og hvor 
der står en mægtig statue af ham. Og så 
videre…
I løbet af rejsen læste jeg Mandelas selv-
biografi ”Rejsen til frihed” – og blev igen 
og igen bekræftet i, at vi kan lære så 
meget af ham, hvis vi ellers tør gå med 
på hans vej, hvor fundamentet er for-
soning, anerkendelse og ligeværd. Man-
dela er et menneske til stor inspiration. 
Denne sommer er det 100 år siden han 
blev født. Det var en rejse til stor inspira-
tion. 
Nu står sommeren 2018 for døren. Må 
det blive en dejlig SOMMER – med ind-
tryk og inspiration.        

Lise Edelberg

Nyt fra menighedsrådet
Sinding kirkegård
Vi arbejder stadig på at forandre ind-
gangspartiet på Sinding Kirkegård. Der 
er gang i en proces ... – og der er flere 
ting der skal passe sammen, for at få et 
projekt som dette til at blive en realitet. 
Der er flere drøftelser frem og tilbage, 
men det ser jeg som en nødvendig del 
af processen. Det betyder også, at vi har 
vendt flere muligheder og tager noget fra 
de forskellige forslag – og tror og håber 
på, at vi ender med det absolut bedste 
resultat. Det skulle jo gerne kunne bru-
ges og nydes i mange år frem.

Taget på Ørre Kirke
Brian Mortensen – arkitekten, som var 
med til at renovere kirken indvendig, 
vil hjælpe os med at få lagt et nyt tag, 
som gerne skulle kunne holde i mere 
end 5 år.. - Vi arbejder på at få det tyske 
firma, som har leveret stenene til de 
tidligere oplægninger, til at forstå, at det 
er stenene der er af for dårlig kvalitet… - 
men det er ligesom om, de taler et andet 
sprog... 

Ørre Marked
Igen i år vil kirkerne have en stand på 
Ørre Marked. Ligesom de tidligere år, vil 
pengene der kommer ind, gå ubeskåret 
til Dooni-Dooni – til vort samarbejde 
med at bygge en skole i Mali.
Hvis du i løbet af sommeren får et over-
skud af bær, som du evt. har lavet til 
marmelade eller saft, eller hvis du har 
syltet noget – som du tænker, du gerne 
vil give til formålet, vil vi tage imod med 
smil. Det kan jo også være, at du har 
friske bær, som du ikke selv tror, du får 
brugt. Der vil stadig også være brug for 
ting at sælge, så hvis du bruger noget af 
din sommerferie til at få ryddet op, så 
vil vi også gerne tage imod det, du får til 
overs – og forsøge at sælge det. 
Hvis du har noget, som du gerne vil afle-
vere (senest dagen før Ørre Marked) må 
du gerne henvende dig til Hanne Jensen 
eller Kurt Kleon Jeppesen.
Første del af den skole, vi sammen med 
Dooni-Dooni er ved at bygge, er klar til 
at tage i brug til efteråret, men vores ind-
samling fortsætter et par år endnu. 
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Oversigt over arrangementer 

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

31. maj 18.30 Menneskebordfodboldkamp mellem elever fra skolen og repræsentater fra Ørre-Sinding kirker

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

6. jun. 19.00 Kirkegårdsvandring med start på Ørre kirkegård, herefter Sinding kirkegård

14. jun. 17.30 Minikonfirmandafslutning - gudstjeneste på plænen bag Ørre Kirke

Arrangementer 

Fredag d. 1. juni - søndag d. 3. juni Årsmøde Festival på Mørkholt Strand Camping.
Lørdag aften koncert med Stuart Towned
Dorrit og Lars Lodahl er på pladsen og gi’r gerne kaffen.

Onsdag d. 20. juni. kl. 19.30 Sommermøde hos Eva og Jens Thyssen 
v/ Peder-Henning Rugager Søderstjerna, præst i Lønborg

Onsdag d. 29. august kl. 19.30  Fælles bibelgruppe v/ Martin Gydesen Faldt, fritidsforkynder Hvide Sande
Fredag d. 28. september kl. 19.00 Høstfest og familieaften for Rødderne, forældre, søskende og andre interesserede

v/ Berit Skødt, Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler
Onsdag d. 3. oktober kl. 19.30 Fælles møde med Skibbild v/ Karlo Brøndbjerg 

Emne: “Fra syndflod til pyramider over hele verden”

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

30. maj hos Grethe og Kurt Jeppesen, Asbjergvej 12
13. juni hos Jytte og Bjarne Hoffmann, Kroghøjvej 4
15. aug hos Marianne og Peter Tolstrup, Søvndalvej 10
12. sep hos Dorrit og Lars Lodahl, Nybyvej 20
10. okt hos Eva og Jens Thyssen, Asbjergvej 8

Har du besluttet, hvor du skal begraves?
Kirkegårdsvandring  6. juni
Ørre kirke kl. 19
Sinding kirke kl. 20

Det er godt at tale med sine nærmeste 
om, hvor man ønsker at blive begravet. 
Måske er det en svær snak, som man ud-
skyder. Jeg vil gerne opfordre til, at alle 
taler med deres nærmeste om, hvor man 
gerne vil begraves og hvordan det skal 
foregå. Det giver ro til alle, at man har 
truffet beslutning om det. På de fleste 
kirkegårde kan man vælge mellem en 
række forskellige gravstedstyper. 

Sådan er det også hos os, på vore to 
kirkegårde ved Ørre og Sinding kirker. 
Denne aften inviterer vi alle til at gå en 
tur på vore smukke kirkegårde og høre 
nærmere om, hvilke muligheder der er 
hos os. Graveren, Aksel, er med og kan 
fortælle om gravstedstyper og priser. 
Vi begynder på Ørre Kirkegård kl. 19 
og fortsætter til Sinding Kirkegård kl. 
20. Bagefter bydes på en kop kaffe. Vi
håber på en fin sommeraften til en tur
på kirkegårdene.

Lise Edelberg og Menighedsrådet
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“Huset fortæller”:

I foråret har tre elever fra ”Huset” gået 
til minikonfirmand - Loke, Alexander og 
William. Og der er ingen tvivl om, at det 
har været en stor succes. 
Når de bliver spurgt om, hvad de godt 
kunne lide ved minikonfirmand væl-
ter det op med gode minder: myster-
ieæsken, turen op i kirketårnet, gåture, 
salmesang, hyggetid med boller og 
fortællinger fra biblen. William fortæller, 
at det sjoveste var turen oppe i kirketår-
net, ”men jeg kunne altså også godt lide 
at synge”, fortæller han. Alexander synes 
også, at det var rigtig hyggeligt at synge, 
”og så var det nogle rigtig gode historier, 
de fortalte”. 

Når spørgsmålet falder på, hvad de 
bedst kan huske fra minikonfirmand, er 
der dog ingen tvivl: afslutningen med 
gudstjeneste og fællesspisning. Loke 
fortæller, ”jeg synes, at det var en rigtig 
god afslutning, og at vi skulle spise la-
sagne efter gudstjenesten”. ”Og jeg har 
allerede læst i min mangabog om Jesus”, 
fortæller William om gaven, som de fik 
til afslutningen. De er også alle tre enige 
om, at skumfiduserne over bål var en 
perfekt afslutning på aftenen.

Huset og Bussen til minikonfirmand
I løbet af foråret har 8 drenge fra hhv. Hu-
set og Bussen på Sinding skole deltaget i 
et særligt tilrettelagt minikonfirmandfor-
løb. Her fortæller de om deres oplevelser:

“Bussen” fortæller:

THOMAS fra Bussen
Hvad oplevede du til minikonfirmand?
Man skulle prøve at døbe en baby - det 
var sjovt. Man skulle også prøve at kom-
me op på kirkeloftet og så skulle vi også 
give blomster til dem der er døde.
Vi holdt også afslutning og lavede teater.
Hvad lavede I til afslutning?
Da holdt vi fest og så fik vi lasagne og så 
hyggede vi. Så fik vi skumfiduser og kiks 
(ved et bål red.)
Hvad fik du ud af at gå til minikonfir-
mand?
Det var rigtig sjovt og jeg har lyst til at 
prøve det flere gange end 5 gange……
og så fik vi også en æske med ting i.

PATRICK fra Bussen
Hvad oplevede du til minikonfirmand?
Vi var henne og lave billedteater - det var 
sjovt. Jeg gider godt lave det rigtig mange 
gange - jeg savner det. Og så var det, at 
man også skulle have boller og saftevand, 
så det ligner blod og Jesus´ kød. Og så 
skal man give blomster til de døde. Man 
skal smage noget med sine smagsløg…..
og så har man sin mystiske kasse.
Hvad har du lært?
At man kan tro på Jesus og at han blev 
korsfæstet, men man kan også tro på ju-
lemanden. 
Og man kan få lov til at komme op på 
loftet og ringe med klokken, men der 
skal man holde Karen i hånden!

MALTHE fra Bussen
Hvad oplevede du til minikonfirmand?
Vi lærte Fadervor og sad i kirken.
Vi fik en kasse hvor der var et kors, et 
hjerte, en dåbsklud og et bæger.
Vi var henne og besøge gravpladsen og 
nogle af os græd. Vi lagde blomster ved 
dem.
En dag holdt vi barnedåb og jeg var 
præsten, så jeg havde præstekrave på og 
bagefter var jeg faren til barnet.
Hvordan var afslutningen?
Den var god - vi fik skumfiduser og la-
sagne men jeg puttede for meget salt og 
peber på min.
Henne i kirken fik vi en gave - det var 
en mangabog om Jesus…..jeg er næsten 
halvvejs i den.

MIKKEL fra Bussen
Hvordan er det at gå til minikonfirmand?
Minikonfirmand er hvor man lærer en 
masse ting om kristendom.
Vi har været rundt i hele kirken og kigge.
Vi har lært en masse spændende histo-
rier.
Vi har lært fadervor.
Vi har lært om kirkeklokken.
Vi har leget dåb.
Vi har taget billeder til en historie. 
Vi har lært om påsken.
Vi har lært en masse sange.
Vi har leget en farvel leg.
Minikonfirmand er et rigtigt sjovt sted 
hvor man lærer en masse spændende 
ting.

18



Kirkesiden

Gudstjenester
 

JUNI 

3. 9.30 Byfestgudstjeneste i SØ-grillen v/ Preben Kok
1. søndag efter trinitatis

10. 8.45 Sinding Kirke, Lise Edelberg
2. søndag efter trinitatis

14. 17.30 Minikonfirmandafslutning v/ Ørre kirke
(torsdag) 

17. 10.00 Ørre Kirke, Lise Edelberg
3. søndag efter trinitatis

24. 8.45 Sinding Kirke, Heidi Sun Nielsen (kirkekaffe)
4. søndag efter trinitatis

JULI

1. 10.00 Sinding Kirke, Lise Edelberg
5. søndag efter trinitatis

8. 8.45 Ørre Kirke, Lise Edelberg
6. søndag efter trinitatis

15. 10.00 Sinding Kirke, Lise Edelberg (kirkekaffe)
7. søndag efter trinitatis

22. 8.45 Sinding Kirke, Heidi Sun Nielsen
8. søndag efter trinitatis

29. 10.00 Ørre Kirke, Marie Munk Hyldgaard (vikar for René Nord)
9. søndag efter trinitatis

AUGUST

5. 8.45 Ørre Kirke, Marie Munk Hyldgaard (vikar for René Nord)
10. søndag efter trinitatis

12. 10.00 Sinding Kirke, Lise Edelberg
11. søndag efter trinitatis

19. 10.00 Ørre Kirke, Per Toftdahl
12. søndag efter trinitatis

26. 10.00 Sinding Kirke, Lise Edelberg (kirkekaffe)
13. søndag efter trinitatis - konfirmandvelkomst

SEPTEMBER

2. 8.45 Sinding Kirke, Marie Munk Hyldgaard (vikar for René Nord)
14. søndag efter trinitatis

Druesaft
Menighedsrådet har besluttet, at vinen, 
som bruges i forbindelse med nadveren, 
bliver skiftet til druesaft. Den fremtidige 
alkoholfrie vin giver alle mulighed for at 
modtage nadveren. Beslutningen er truf-
fet på baggrund af netop det ønske. 

Lise Edelberg

Minikonfirmand-
afslutning

Ørre kirke
Torsdag d. 14. juni kl. 17.30

Igen i år har 3. klasse fra Sinding skole 
været inviteret til minikonfirmand i Ørre 
kirke, og 11 friske piger og drenge har 
taget imod tilbuddet. Vi har nogle dejlige 
eftermiddage, hvor vi lærer og leger en 
masse!
Torsdag d. 14. juni kl. 17.30 er der 
afslutningsgudstjeneste for alle inte-
resserede, hvor minikonfirmanderne vil 
medvirke sammen med Lise (præst) og 
Hanne (kirke- og kulturmedarbejder).
Efter gudstjenesten er der let aftensmad 
fra grill til alle.
Vi glæder os til en festlig afslutning!
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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 Missions-
huset 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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Hvepsereden-Midgaarden

„Bamseven event“
Vi er i institutionen begyndt at arbejde
med programmet Fri for Mobberi, som er
et projekt der skal være med til at forbygge
mobning allerede i vuggestue og
børnehave. Projektet er støttet af
Maryfonden. Der arbejdes med 4 værdier;
tolerance, respekt, omsorg og mod. Vi
introducerer værdierne for børnene
gennem leg, læsning, musik og billeder.
Når man er med i dette projekt får alle
børn en Bamseven, som er en lille bamse,
der bor i et lille hus i børnehaven. Bamsen
kan bruges i situationer hvor børn har brug
for trøst, eller en lille ven at fortælle
hemmeligheder til . Alle de små
Bamsevenner ankom til Midgaaarden den
5 januar.
Vi havde planlagt at den store Bamseven
skulle komme med alle de små
Bamsevenner til Midgaarden den 5. januar.
Det skulle gøres med maner og der skulle
laves en fest ud af det. Medens vi var på
legepladsen ankom den store Bamseven
på skovlen af en traktor. Næsten alle børn
syntes det var sejt og spændende, for
nogen var det dog lidt underligt og farligt.
Bamseven havde taget en hilsen med fra
Kronprinsesse Mary og en lille Bamseven
til hvert barn. Derudover havde han
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kagemand og boller med til alle. Efter lidt
snak med Store Bamseven gik vi indendøre
og spiste boller og kage. En rigtig god
formiddag.
Efterfølgende har hvert barn lavet et lille
hus til sin Bamseven, og vi er begyndt at
arbejde med materialet. Vi oplever at
børnene er rigtig dygtige til arbejde med

de ting som handler om værdierne. De er
rigtig gode til at sætte ord på hvad der
sker, f.eks. når man bliver ked af det, eller
hvis det er svært at komme med i en leg
på en god måde.  Her er vi som voksne
meget bevidste om at sætte ord på de
situationer, som vi oplever i hverdagen. Vi
oplever også at Bamseven bliver brugt de
morgener, hvor det kan være svært at sige
farvel til mor eller far. Her kan Bamseven
være en god hjælper til at vinke sammen
med barnet og den voksne. Hvis et barn
slår sig eller bliver ked af det er de andre
børn også hurtige til at spørge om man
har brug for sin Bamseven.

Projektet er naturligvis et kontinuerlig
projekt der aldrig slutter og som skal
implementeres i vores hverdag.
I maj måned afholder vi et forældremøde,
hvor forældrene bliver informeret meget
mere om projektet.
Succesen med Bamseveneventen blev
gentaget i Hvepsereden ugen efter.

Personalet i
Hvepsereden-Midgaarden
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På lokalrådsmødet den 30. april 2018 blev 
det besluttet, at SØ Posten fremover skal 
omdeles af lokale kræfter, da Post Nord 
simpelthen er blevet for dyre og 
komplicerede. Derfor har Grethe Jeppesen 
påtaget sig ansvaret for, i samråd med 
Borgerforeningen, at koordinere hvem der 
omdeler bladet til de ca. 380 husstande.

Skulle man mod forventning blive 
forbigået, kan henvendelse rettes til 
Grethe Jeppesen på tlf. 60 67 61 02 eller 
mail: gretheogkurt@privat.dk

Med venlig hilsen 
Redaktionen

Nyt fra Redaktionen

Modtager du bladet i kuvert, så se her:
(gælder ikke for medlemmer af 
Lystfiskerforeningen samt de der 
modtager bladet fra Menighedsrådet.)
Der er tæt på 100 modtagere af SØ Posten 
udenfor området. Disse har hidtil fået 
tilsendt bladet som brev med porto betalt 
af Borgerforeningen. Dette ophører fra og 
med næste nummer og der henvises i 
stedet til hjemmesiden: www.sinding-
oerre.dk/posten/

Ønsker man dog stadig at få 
bladet tilsendt er det for egen 
regning og henvendelse omkring 
dette, skal ligeledes ske til Grethe 
Jeppesen, tlf. 60 67 61 02 eller 
mail gretheogkurt@privat.dk
Med disse ord ønsker vi jer alle 
en skøn og dejlig sommer
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Maj

09. 19:00 Hyggecafé Sports Caféen Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

12. 10:00 Mobilleg Sinding Missionshus KFUM og KFUK i Tjørring - Rødderne 2.0

22. 09:00 Heldagsudflugt i Kaj Munks fodspor Vedersø Ørre-Sinding Seniorklub

26. 10:00 Familietur Karl Aage fiskesø

Kvindvadvej 11  Herning Ørre-Sinding Lystfiskerforening

27. 10:00 Sommerafslutning - udflugt Sinding Missionshus KFUM og KFUK i Tjørring - Rødderne 2.0

29.-03. Æ Sinding Daw Æ Sinding Daw

29. 19:00 Byfestkoncert v/ Rasmus Skov Borring Sinding Kirke Menighedsrådet

Juni

01. 09:00 Æ Sinding Daw Kroketstævne Alle fodboldbaner Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

03. 09:30 Byfestgudstj. og foredrag v/ Preben Kok SØ-grillen og

Sinding forsamlingshus Menighedsrådet

06. 19:00 Kirkegårdsvandring Ørre og Sinding Kirkegårde Menighedsrådet

14. 17:30 Minikonfirmandafslutning Plænen bag Ørre Kirke Menighedsrådet

Juli

03. 09:00 Fiskeskole Ørre-Sinding Lystfiskerforening

August

02.

05. Vildbjerg Cup Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

18. 08:00 Ørremarked Ørre-Sinding Lystfiskerforening

18. 09:00 Ørre Marked Naturskolen i Ørre Ørre Forsamlingshus

September

04. 14:00 Korshærspræst Camilla Lauritsen, Herning Sinding Missionshus Ørre-Sinding Seniorklub

08.

09. 09:00 Store fiske dage Vore fiske vande Ørre-Sinding Lystfiskerforening

18. 13:00 Halvdags udflugt - havebesøg hos Karen og Anders Sejlsigvej 6, Ørre Ørre-Sinding Seniorklub

Kalenderen

24




