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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: 500 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: miabandersen@outlook.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 2019
Posten udkommer uge 21

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
Benny Jeppesen, Ørre

Fødselsdagsbørn

Pino Santana Andsbjerg
Ørre Byvej 2, Sinding
4 år den 14. marts 2019

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.

HUSK

æ Sinding daw

28. maj – 2. juni 2019

HUSK
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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
Kragsnapvej 39
7400 Herning
Mobil: 31350108
jesperdm77@live.dk

Supplerende medl
Jimmy Damgaard
Sinding Hovedgade 3
7400 Herning
Mobil: 23709215
jimmy@sindinggif.dk

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

Gymnastikopvisning

Som afslutning på gymnastiksæsonen 2018/19
afholdes der gymnastikopvisning

Lørdag d. 16. marts 2019 kl.10.00
i hallen Sinding- Ørre Midtpunkt

Der vil være opvisning ved følgende hold:
Rollinger - Puslinge- Spilopper

Springmix - Junior Rytme
Gæsteopvisning af DGI Midtjylland

Hammerum Mini. Rep. Hold.

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

En god anledning til at bakke op om den
lokale forening.

Vel mødt!
Entré for voksne 40 kr.

Sandra, SGIF, formand gymnastik
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening

Tillykke til os alle sammen i Sinding-Ørre.
Nu er tilbygningen med fitness lokalet
samt depotet klar til at blive taget i brug.
Fitnessudvalget består af Niels Wraae,
Addie Holm, Dan Nielsen og Bodil Jen-
sen.
 Hvem kan benytte fitnessudstyret?
Det kan alle og i alle aldre over 16 år- og
fra 14 år, når der er en ansvarlig voksen
person til stede.
Hvornår er der åben?
Det er der fra klokken 05.00 til 24.00.
Hvad koster et medlemskab?
Det koster 149 kr. eller et familiemedlems-
skab for 450 kr. pr. måned.
Kan man få hjælp til at få lagt et træ-
ningsprogram?
Ja det kan man. Prisen er 250 kr. med
opfølgning fra programlæggerne, Addie
og Dan.

Bliver der spinningshold?
Ja det gør der…….
Kan man komme i bad efter træning? Ja
det kan man - blot ikke, når der er idræts-
undervisning for skolens elever.
Det er planlagt, at der opstartes med, at
der bliver to vejledninger af 3 timer, hvor
Addie og Dan vil gennemgå og fortæller
om maskinernes brug.  Datoer meldes ud
snarest. 
Glæder vi os?
Ja mon ikke – det er så fantastisk et lo-
kale, top maskiner og indretning.

Tillykke til os alle

Den officielle kommunale indvielse
mandag den 25. marts klokken 14.30

i Sportscafeen i Sinding-Ørre Midtpunkt.

Er der nogen ting, der gør, at man ikke
kan benytte fitness udstyret?
Nej alle kan træne, på individuel niveau
og med eventuel specifikke hensyn. En
undskyldning for ikke at benytte fitness
muligheden kan være meget svær at finde.
Med venlig hilsen i håb om, at vi mødes
til træning og hyggeligt samvær

Sinding Gymnastik- og Idrætsforening
samt Fitnessudvalget.

Vinteren er over os, og det er jo ikke det,
som kroketspillere er mest vilde med.
2018 var et fint år, med pæne resultater.
Ikke mindre end 9 medlemmer
kvalificerede sig til
Danmarksmesterskaberne. Anders endda
i alle turne-ringer, enkeltmands, (hvor han
jo blev Danmarksmester), i Par og i Hold.
Finn F., i Par og Hold. Anker og Polle i Par,
hvor de blev Danmarksmestre i højeste
række, M1. Dagny, Klara, Finn og Anders,
deltog i DM for hold. Fik en nydelig 3.
plads. Grethe deltog i enkeltmands DM,
men intet mesterskab.
Som vanligt har vi haft nogle vinter
hyggestævner med Hammerum og
Simmelkær, hvor deltagerantallet har ligget
på 21 – 32 deltagere, fra de 3 klubber.
Lyskroket, har vi selvfølgelig også afholdt.
Vi var 42, som startede med dyresteg på
Jægerbjerg og 36 som gik på kroketbanen,
mens „påhænget“ blev hjemme og
sørgede for at kaffen var klar, til de aktive
spillere.
Igen var vi rigtig heldige med vejret. Mildt
og dejligt.
I december, holdt vi et lille julefrokost
stævne, bare for Sinding, hvor vi
efterfølgende fik lidt at spise. Aage er altid

god for, at servere „sorte svin“, som
startskud, inden spilletid. En rigtig hyggelig
dag.
Tim har gennem mange år afholdt
julekroketstævne, og vist kun aflyst et år
p.g.a. vintervejr. Vi var 7 deltagere fra
Sinding, og 2 vandt vin.
Vores stadion bærer stadig præg af den
forgangne, varme sommer. Heldigvis
lykkedes det, at få eftersået græs, som også
fint nåede, at titte frem, inden vinterens
komme. Dog er banen utrolig ujævn, men
vi håber, at den bliver fin igen. For at
afhjælpe de største ujævnheder, slog
Jørgen græs, den 8. januar, på stadion og
på yderbanerne, hvorefter begge blev
tromlet.
Vores generalforsamling i DGI Midtjylland,
afholdes i Engesvang, den 5. februar. Vi
har fra udvalget fremsat forslag om, at vi
fremadrettet, skal være et helt Midtjylland,
med fælles kroketturnering. Hidindtil, har
vi afviklet turnering i både Midtjylland Øst
og Midtjylland Vest, og efterfølgende
afholdt Landsdelsmester-skab. Meget
spændende om forslaget går igennem.
Vi er 8 medlemmer fra Sinding, som
deltager, men kun 3 har stemmeret.

Vores medlemstal ligger pænt stabilt, på
20 medlemmer, men det gør bestemt ikke
noget, hvis vi kunne blive flere. Så har du
lyst til at prøve spillet af, så mød op og
vær med. Vi forlanger ikke
medlemskontingent, fra start, da det er
vigtigt, at man prøver spillet af, og finder
ud af, om det „er min sport“. Har man
deltaget i spillet 5-10 gange, har man en
fornemmelse om spillet fænger.
I vinter træner vi tirsdage kl. 9.00 og
torsdage kl. 13.00. Køller kan stilles til
rådighed i en opstartsperiode. Så det koster
0.kr., at prøve spillet.

Kroketsæsonen 2019, starter med et
Åbningsstævne i Sunds torsdag den 4. april.
Specielt for 2019, vil Æ Sinding Daw
kroketstævne blive afholdt, onsdag den 29.
maj. Dette p.g.a., at der i mange år har
været afholdt kroketcamping stævne i
Give, i Kr. Himmelfartsferien. På denne
måde generer vi ikke hinanden, men
hjælper måske med at få fuldt hus begge
steder.

P.V.A
Kroketafdelingen

Grethe Buus Poulsen, Tlf. 28512503

Kroket
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Søndag den 10. marts, 2019 klokken 10:00
i Sinding-Ørre Midtpunkt i Hallen afholdes igen Partners Turnering.

Pris pr spiller: 200,-incl morgenkaffe, et rundstykke samt middagsbuffet

- Super hyggelig dag med mindst 3 kampe
- Slikskåle på bordene

- Gode præmier

Kaffe/The og kager

Billetter kan købes på www.partners-turnering.dk
Der kan betales med kreditkort og Mobilepay.

Max 80 par kan deltage.

Arrangør Sinding Event, Sinding-Ørre Midtpunkt, Skoletoften 7, 7400 Herning
Esben Lindholt 2972 4538

Kristian Jørgensen 2086 6424
Kent Larsen 2941 5290

Turneringen giver IKKE adgang til DM i Partners, der afholdes af Gameinventors.

Partnersturnering

Den 27/12-2018 blev der afholdt
julebob turnering i Sinding
forsamlingshus. I alt 20 par deltog og der
var spillere på venteliste. Efter en
hyggelig dag fik vi kåret vinderne, som
blev Tommy og Leon. På andenpladsen
Lauridts og Henrik, og på trediepladsen
Verner og Jørn. Der vil også blive
afholdt Julebob turnering den 27/12-
2019 og mange har allerede tilmeldt sig
denne turnering.

Kristian og Esben

Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening

Julebob i Sinding Forsamlingshus
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Ørre
Forsamlingshus

Oversigt over
bestyrelsen:

Formand:
Lone Breinbjerg
tlf. 97136603
lonebreinbjerg@outlook.dk

Næstformand:
Mette Klausen
tlf. 26358493
luffemk78@hotmail.com

Kasserer:
Jette Madsen
tlf. 23394599
foghm@mail.dk

Leo Lisby
Ørre Byvej 111
tlf. 97136373
langfrom@mail.dk

Jens Arne Mikkelsen
tlf. 40986388
post@bmt-tag.dk

Den 17. december var der som noget nyt
arrangeret julestue i forsamlingshuset Ju-
lestuen åbnede  kl. 10, og her var der 10
boder med en masse spændende ting lige
fra julenisser, hækle ting, kranse, jule-
dekorationer, vin, helse, kunst , cowboy-
tasker , orkis og meget mere. Allerede fra
starten af var der en rigtig god opbakning
både lokalt og fra oplandet, og sådan for-
satte det hele dagen. Der var mulighed
for at hygge sig med gløgg og æbleskiver
samt andet mundgodt. Vi synes, det var
en rigtig hyggelig dag og derfor er vi alle-
rede i gang med at forberede Julestue i
2019. Datoen er fastlagt til lørdag den 16.
november.

Torsdag den 17. januar havde vi den år-
lige generalforsamling i Ørre Forsamlings-
hus. Der var mødt  21 til spisning og til
selve mødet. Lone Breinbjerg  startede
med formandsberetning og fortalte om,
hvad der er sket i årets løb i huset. Der
lød en stor tak til alle som har hjulpet i
huset og til marked m.m.  Jette Madsen
fremlagde så  regnskabet, og det viste sig
at være kommet ud med et rigtig flot regn-
skab.

Jette Madsen,  Jeppe Schreiber og  Leo
Lisbye var på valg og Jeppe ønskede ikke
at genopstille. Jette og Leo blev genvalgt,

og det blev så til valg af Jens Arne  Mik-
kelsen som nyt medlem af bestyrelsen
.Velkommen tilbage til Jens Arne. Lone
Breinbjerg og Mette Klausen var ikke på
valg, så de fortsatte i bestyrelsen, og blev
konstitueret som henholdsvis formand og
næstformand, og Jette fortsætter som Kas-
serer. Der blev valgt 3 nye suppleanter .
Det blev  Ella Frederiksen, Jesper Madsen
og Jeppe Schreiber. Judit fortsatte som
revisor, og Michael Kristensen blev valgt
som revisor suppleant.Det blive til en rig-
tig hyggelig aften med en god og positiv
stemning.

Ellers ser vi frem til en forrygende fest lør-
dag den 23. marts , hvor country-duoen
Bibbi & Snif gæster huset. De er denne
aften udvidet til en trio med guitaristen
Henrik Schriver.

Af andre arrangementer kan man jo se
frem til Ørre Marked som afholdes lørdag
den 17. august og allerede lørdag den 28.
september, er der igen koncert i huset.
Denne gang er det „Slåbrok Trio“ der kom-
mer på besøg, men meget mere om det
senere. Efter sidste års succes med jule-
stue, har man også besluttet at gentage
succesen, det bliver lørdag den. 16. no-
vember. Og så slutter vi traditionen tro af
med juletræstænding  søndag den  1. de-
cember

Er Ørre-Sinding seniorklub kun for de
gamle?

Nej, da. Klubben er for alle, der får pension
og alle, der er fyldt 60 år.

Hvad foretager vi os?
I perioden fra januar til juni og fra
september til december mødes vi hver
fjortende dag. De fleste gange foregår det
tirsdag fra kl. 14.00 til 16.00.
Vi forsøger at lægge et afvekslende
program. Nogle dage hører vi indlæg fra

foredragsholdere (og gerne nogle af de
meget interessante mennesker fra vores
eget område).

Andre dage tager vi på eftermiddagsture
til spændende haver, gamle skoler, lokale
virksomheder og lignende. Forårssæsonen
afslutter vi med en heldagsudflugt, og
efterårssæsonen afslutter vi med en
hyggelig julefrokost.

Det er helt frivilligt, om man ønsker at
deltage i det hyggelige samvær hver gang
eller kun nogle enkelte gange.

Ørre-Sinding Seniorklub
Er det noget for dig?
Hvis du synes, det lyder interessant, er du
meget velkommen til at kontakte vores
formand Sara på telefonnr. 6088 6086
eller bare møde op på en af de datoer, du
kan se på bagsiden af SØ-posten.

På bestyrelsens vegne
Mange venlige hilsner

Lisbeth Aagaard
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Kirkesiden

Velkommen til sangaften
Sinding forsamlingshus
Torsdag d. 21. marts kl. 19.30
Torsdag d. 21. marts inviterer vi igen til 
sangaften. Denne gang har vi lagt af-
tenen i hænderne på to af sognets mun-
tre svende, Esben Lindholt og Benny 
Jeppesen. Nærmere præsentation er vist 
ikke nødvendig, men lad os bare slå fast, 
at du roligt kan begynde at glæde dig til 
en god aften. D’herrer har lovet at finde 
en stak gode sange, som de vil knytte 
nogle ord til – og efter sigende kommer 
både Blicher og Aakjær til at dukke op 
undervejs i form af sange og måske også 
en fortælling.
Vi håber, at rigtig mange har lyst til at 
komme og synge med. Og selv om af-
tenens to medvirkende kan se ret al-
vorlige ud på sådan et billede, skulle vi 
kende dem dårligt, hvis der ikke også 
blev brug for både smilehuller og latter-
muskler undervejs. Kaffen koster 50,- kr. 
og der er tilmelding senest d. 18. marts 
til Birgit Christensen på 4097 6167 / 
birgit-steen@hotmail.com eller til Gitte 
Simonsen på 2393 8432.

Nyt fra menighedsrådet
Som de der bor i Ørre ved, er kloak-
separeringen på vej. Det betyder også, 
at der er blevet gravet og gjort klar om-
kring kirkehuset i Ørre. Så er det jo bare 
spændende, hvor meget det vil påvirke 
byen, når gravearbejdet skal udføres.
Sidst fortalte vi om indgangspartiet på 
Sinding kirkegård. Planerne og stenene 
ligger klar, så nu er det bare at vente 
på, at vejrforholdene er de rigtige. Når 
du læser dette, er arbejdet måske i fuld 
gang. Firmaet, som skal udføre arbejdet, 
har fortalt, at de vil gå i gang en man-
dag, lige efter der har været gud-
stjeneste. Deres forventning er, at de så 
kan være færdige, før der næste gang er 
gudstjeneste i Sinding kirke 14 dage se-
nere. Men som nævnt kommer det an på 
vejret, hvornår det bliver.
Tankerne om en renovering indvendig 
i Sinding kirke er også i gang. Vi havde 
fornylig inviteret til en aften, hvor vi for-

talte om planerne og drøftede mulighed-
erne. Det blev en rigtig fin aften, hvor 
de første tanker og idéer blev fremlagt. 
Disse og andre idéer blev drøftet. TAK til 
alle der var med på denne aften. TAK for 
lysten til at deltage i drøftelsen både på 
denne aften – og efterfølgende på mail. 
Alle kommentarer, spørgsmål og idéer 
er stadig velkomne – også selv om man 
ikke var til stede den aften. Tag kontakt 
til en fra menighedsrådet, hvis du gerne 
vil høre nærmere, eller hvis du har en 
god idé eller en vigtig pointe. Kender du 
en kirke, som du mener, vi kunne lade os 
inspirere af, hører vi også gerne om det. 
Selv om det først er i 2022, vi har fået 
pengene bevilget, er det godt at komme 
i gang med forarbejdet nu. Så vi skal helt 
sikkert rundt og se på kirker inden så 
længe. Vi glæder os til den kommende 
proces og er spændte på resultatet.

Jytte Hoffmann

SogneBio
Sinding kirkehus
Torsdag d. 4. april kl. 18.00

Torsdag d. 4. april sluttes SogneBio-
sæsonen af med en dejlig film. Titlen er 
”Breathe”, som er det engelske ord for 
at trække vejret. Filmen er en gribende 
hyldest til gå-på-modet og livsmodet. En 
film, der minder os om, at vi skal leve 
livet, som om hvert et åndedræt var det 
sidste… 
Som sædvanlig begynder vi med spisning 
kl. 18.00, og prisen er 70,- kr.
Tilmelding senest 1. april til Kurt Jeppesen 
på 4215 2244 eller kleonjeppesen@
gmail.com
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Kirkesiden

Gå med...
Kære læser
Hvad hører du ved ordene Gå med.. ? 
Jeg bliver lidt nysgerrig. Hvad er det jeg 
skal gå med til? Gå med…  Måske et 
menneske kalder på mig for at dele en 
oplevelse med mig. Måske for at dele en 
overvejelse med mig. Eller måske er det 
en, der har brug for mig. Gå med…. Jo, 
jeg bliver lidt nysgerrig. Hvad mon der 
venter mig af oplevelser, af overvejelser, 
af samtaler, af møder med mennesker, 
som har noget på hjertet? 
På mange måder siger vi Gå med.. til hi-
nanden. Vi siger det med ønske om fæl-
lesskab med hinanden. Vi siger det til hi-
nanden, som en opfordring til hinanden 
om at sætte sig i bevægelse, at vove at 
være i bevægelse i forhold til andre men-
nesker, til holdninger og til hvordan man 
forstår sig selv.
Gå med… er temaet for Himmelske 
Dage på Heden. Himmelske Dage er en 
folkelig og tværkirkelig festival, der dette 
forår afholdes i Herning fra 30. maj – 2. 
juni. Her er der meget at Gå med… til. 

Der er helt sikker noget, som vil udfor-
dre, kalde på og sætte i bevægelse. Der 
vil være mulighed for at opleve fælles 
med andre, der vil være mulighed for at 
gå på opdagelse og lade sig inspirere. 
Det hele begynder Kr. Himmelfartsdag 
kl. 14.00 med en åbningsgudstjeneste på 
Torvet i Herning. Biskop Henrik Stubkjær 
er prædikant og 700 korsangere vil, un-
der ledelse af Søren Birch, hjælpe med at 
løfte sangen til Himlen. Bagefter vil der 
være kirkekaffe med kager, ned gennem 
hele gågaden. 
Rundt i hele byen vil der de følgende 
himmelske dage være mange arrange-
menter; debatter, musik, kunst, foredrag, 
pilgrimsvandringer, børneprogram, gud-
stjenester osv. Der kommer internation-
ale gæster og et væld af lokale folk er 
engageret. Lørdag aften indbydes til ”Det 
Himmelske Show” i Boxen, hvor Peter 
Mygind og Dina Al-Erhayem er værter 
i et show, blandt andet med et kæmpe 
gospelkor, verdensballet og en kærlig be-
handling af troen…

Der er meget at Gå med … til.
Himmelske Dage har en hjemmeside 
www.himmelskedage.dk , hvor meget 
mere kan ses og billetter kan købes. 
Billet til det hele koster 395 kr. Mange 
arrangementer er gratis. Det bliver en 
folkefest. Jeg glæder mig og min op-
fordring skal være Gå med… 

Lise Edelberg

Himmelske Dage arrangeres af Danske 
Kirkers Råd og over 200 arrangementer 
venter de mange deltagere til Dan-
marks største fælleskirkelige event. Det 
er folk fra folkekirken, frikirkerne og 
den katolske kirke samt en lang række 
frivillige fra de kirkelige organisationer, 
som får det til at ske. Man vil kunne 
opleve alt fra Katakombergudstjeneste 
i en P-kælder, klimadebatter på Bibli-
oteket, U2 gudstjeneste på Torvet og 
Bibellegeland for børnene. 
Se det fulde program på hjemmesi-
den www.himmelskedage.dk, hvor 
det også er muligt at købe billet til Det 
Himmelske Show i Boxen d. 1.6. med 
bla. Peter Mygind og Dina Al-Erhayem.

Gratis børneaktiviteter
Kulturgården ved Hus No 7 i Nørre-
gade danner rammen om Bibellegeland, 
som er åbent for alle, både deltagere 
på Himmelske Dage, men også lokale 
børnefamilier er meget velkomne. Det 
foregår fredag d. 31. maj og lørdag d. 1. 
juni, begge dage fra kl. 10.00. Her vil 

børnene gennem leg, teater og aktiviteter 
møde bibelfortællinger i øjenhøjde og på 
børnenes præmisser. Desuden kommer 
Tante Andante fra Lemvig på besøg og 
fortæller bibelhistorie fra scenen i Bibel-
legeland. Lørdag d. 1. juni kl. 11.00 vil 
der være børne/familiegudstjeneste på 
Torvet i Herning med Gospel Kidz. 



9

Kirkesiden

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). Opstart 6. marts.

Legestuesalmesang (1 - 3 år)
Tirsdage kl. 16.30 - ca 17.30. 
Opstart 2. april.

v/ organist Hanne Jensen 
og kirke/kulturmedarb. Hanne Lynderup
Tilmelding til Hanne L. (2129 7060)

Konfirmation d. 19. maj
Når skoven er blevet grøn skal vi fejre 
konfirmation. Det er en af årets helt store 
festdage. En lille flok unge mennesker 
går til forberedelse og er forventnings-
fulde i forhold til den store dag. Jeg må 
vist godt afsløre, at de glæder sig. Når vi 
er sammen arbejder vi med alt dét, som 
har med tro og kirke at gøre. Alle tænker 
med, alle byder ind og alle bliver udfor-
dret og flyttes. Vi undrer os sammen; ser 
nye sammenhænge og bliver klogere i 
hjerne og hjerte. 

Her er navnene på de unge mennesker, 
fra Ørre-Sinding Sogn, som skal kon-
firmeres.

Vildbjerg Kirke 17. maj
Katrine Krath Lassen 

Ørre Kirke 19. maj
Julie Anine Bogh 

Jonas Scheufens Bøgedal
Gabi Bak Henneberg
Bjørn Laurits Vilstrup

Sinding Kirke 19. maj
Marie Boelskifte

Lea Bundgaard Jeppesen
Freja Højer Nielsen

Aulum Kirke 19. maj
Thomas Kloster Lodahl 

Stort TILLYKKE til jer konfirmander og 
jeres familier. 
Jeg vil gerne opfordre alle med flagstang 
til at flage den 19. maj. Telegrammer kan 
afleveres i kirkehusene. 

Lise Edelberg

Minikonfirmand forår 2019
Går du i 3. klasse på Sinding skole, så 
skal du snart begynde at holde øje med 
din postkasse. Inden længe vil der nemlig 
være en invitation til minikonfirmand til 
dig!

Hvad er minikonfirmand?
Til minikonfirmand undersøger vi kirkens 
rum og de forskellige ting, der foregår 
her. Vi snakker om nogle af historierne 
i Bibelen og prøver at finde ud af, hvad 
der sker, når vi holder barnedåb. Vi skal 
også synge og lege og så skal vi lære bøn-
nen Fadervor.

Alt dette og meget mere kan du læse om 
i det brev, som snart dumper ned i din 
postkasse. Minikonfirmand foregår i Ørre 
kirke og kirkehus og vi starter op tirsdag 
d. 30. april kl. 13.50 - 15.45.
Tirsdag. d. 18. juni holder vi afslutnings-
gudstjeneste på plænen bag Ørre kirke 
kl. 17.30, hvor hele familien og alle an-
dre interesserede er meget velkomne til 
at være med.
Vi håber, vi ses!

Hilsen Hanne L (kirke/kulturmedarb.) 
og Lise E (præst)
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Konfirmation i Ørre 1969
Erindringer samlet af Benny Jeppesen, Ørre

Stående fra venstre: Mette Langballe Nielsen, Jørgen Anker Rasmussen, Leo Pedersen, Kaj Ove Søndergaard Pedersen, Henry 
Billeskov, Bent Feldborg, Benny Jeppesen, Ejgil Andersen, Jakob Østergaard Grønbæk, Karin Margaret Gaardsted Rasmussen.
Siddende fra venstre: Lone Vends, Lisbet Hornshøj, Bente Andsbjerg, Britta Yvonne Christensen

Benny Jeppesen
Den 20. april 1969 blev disse prægtige 
unge mennesker konfirmeret i Ørre 
Kirke. Det er selvfølgelig en stor dag, og 
bør stå klart i erindringen, men 50 år er 
jo rigtig lang tid (hvor blev tiden dog af), 
men sjovt nok er det der står tydeligst i 
min erindring, min og min families an-
komst til det lille lokale ved kirken. Børge 
Hornshøj var ringer og således klar til at 
gå i gang, og mødte os alle med denne 
kommentar: ”Så nu er Jepsens her også, 
så er vi her vist alle” og med den beto-
ning (som kun Børge kunne) gjorde for-
samlingen klar over, at det vist var i sidste 
øjeblik (som sædvanlig).
Jeg har korresponderet med et par af 
mine med-konfirmander fra dengang, og 
her er , hvad de fortæller om konfirmatio-
nen i 1969, hvilket i øvrigt er samme år, 
som Helge Sanders Ørre-film er optaget.
Det er nemlig os, der medvirker i filmen 
som unge konfirmander.

Lisbeth Jacobsen (dengang Hornshøj)
I 7. klasse gik jeg stadig på Herning 
Friskole, hvor vi havde den fornøjelse 
at opleve en ægte grundtvigiansk præst, 
Balle Christensen fra valgmenigheden 
i Herning. Han var en gudsbenådet 
fortæller, som med et  glimt i øjet var i 
stand til at levendegøre og forklare såvel 
salmer som øvrigt kristent budskab for 
den småbumsede pubertets-flok, jeg var 
en del af. Men når man nu var født, døbt 
og opvokset i Ørre, var det jo et must, 
at man også skulle konfirmeres her. Jeg 
tog derfor bussen fra Herning til Aulum 
for at deltage de sidste to gange af konfir-
mationsforberedelsen på Aulum Byskole. 
Stemningen hos den venlige, men min-
dre løsslupne, indremissionske pastor 
Beck var ganske anderledes. Man havde 
salmevers for og blev hørt. Det var jeg 
ikke vant til og blev derfor noget over-
rasket ved andet besøg, hvor det var min 
tur til at rejse mig og fremsige et par vers, 

som jeg selvfølgelig ikke havde læst på. 
Det var noget pinligt, men jeg fik da lov 
at blive konfirmeret alligevel.
De øvrige praktiske forberedelser var 
noget mindre komplicerede. Prisen var 
dog ikke helt uvæsentlig. For tøjets ved-
kommende, var det vigtigt, om det også 
kunne bruges bagefter. Her var tale om 
reel bæredygtighed, længe før det blev 
moderne. Konfirmationskjolen og den 
lyseblå andendags-kjole med bisselæg på 
overdelen blev købt i Holstebro, og ikke 
som normalt i Aulum eller Herning, så 
det var specielt. Der blev også indkøbt en 
Dylon kapsel, så den hvide kjole kunne 
skifte farve efterfølgende. Jeg var mest 
forelsket i skoene, som jeg kunne kigge 
på i timevis, fordi de havde en række 
skinnende sten langs kanten. Det var 
vilde indkøb, og niveauet lå langt over de 
hjemmesyede og aflagte kreationer, som 
jeg normalt gik med. Det var meget mo-
derne med store tinsmykker på den tid, 
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så da jeg havde fået et kæmpe tinkors i 
fødselsdagsgave, indgik det naturligvis i 
den gudelige uniformering.
Selve konfirmationsritualet startede med, 
at vi mødtes i skolestuen, hvorfra vi i to 
rækker og med andægtige ansigter defil-
erede over til kirken. Det sneede faktisk 
lidt den dag. Det husker jeg tydeligt, for 
jeg var noget øm over de nye sko, der 
blev våde. Ellers drejede det sig mest om 
at være alvorlig og ikke komme til at grine 
eller blive til grin. Kirken var overfyldt, og 
der var en dampende men varm stem-
ning blandt alle de feststemte og -klædte 
familiemedlemmer. Der var en blanding 
af højtidelighed og spændt forventning i 
luften. Det kristne budskab fornemmede  
jeg mere i de mennesker, der samledes 
end i de ritualer, der blev udført. Først 
som noget ældre forstår vi vel gensidig-
heden i menneskeligt sammenhold og 
ritualer.
Indbudte var søskende, tanter og onkler 
fra nær og fjern – ca. 25 i alt. Det var 
ret overvældende, at alt dette var bare 
for min skyld. Normalt var børn der jo 
bare dengang. De voksne snakkede, og 
børn skulle bare opføre sig ordentligt, 
dvs. spise pænt og tie stille, indtil de 
blev spurgt. Og så lige pludselig var man 
centrum for alles opmærksomhed: alle 
kiggede, skålede, sang, holdt opbyg-
gende ind-i-de-voksnes-rækker-taler og 
henvendte sig på skift til èn. Det kunne 
godt give nogen nervøsitet og mavekneb. 
Min faster Gudrun fra Grenå skrev lej-
lighedssange, og jeg havde bedt hende 
skrive en takkesang til mine forældre. 
Den blev sendt pr. brev i ét eksemplar. 
Gode råd var dyre, penge havde jeg in-
gen af, så jeg skrev sangen med kuglepen 
på brevpapir 25 gange. 
Jeg husker ingen vild blå mandag. Det 
har sikkert været en tur med rutebilen 
ind til en af Hernings nye, hotte mode-
boutiques for unge, Gangsters eller Mette 
Mode, efterfulgt af et smut op med el-
evatoren til cafeteriaet i det nybyggede 
PM-hus – alt sammen med et nøje afmålt 
beløb på lommen. Jeg har helt sikkert følt 
mig enormt privilegeret, taknemmelig og  
glad oven på så megen opmærksomhed.

Karin Gaardsted
Jeg blev konfirmeret i Ørre Kirke, selv 
om jeg gik på Aulum Byskole, fordi jeg 
boede i Ørre sogn. Jeg boede ude på 
landet sammen med mine forældre og 
fire søskende, og der var lagt op til en 
stor dag. Soveværelset var blevet ryd-
det, så gæsterne (som alle sammen var 
familie) kunne sidde der og spise en trer-
etters menu, som det bestemt ikke hed 
dengang, det var vist nærmere suppe, 
steg og is. Jeg husker ikke, hvad vi fik at 
spise, men det var helt sikkert over vanlig 
standard, som jeg i øvrigt ikke skal klage 
over.
Forberedelserne havde været mange, 
sikkert også flere end jeg var klar over. Jeg 
var i puberteten og sandsynligvis en del 
mere egenrådig, end jeg selv ville være 
ved, men det klarede mine forældre nu 
uden større ballade. 
De to største stridspunkter var min kon-
firmationskjole og mit pandehår. Jeg in-
drømmer i dag, at mit pandehår var for 
langt, men dengang syntes jeg, at det var 
præcist, som det skulle være, og jeg løb af 
med sejren. Det andet var kjolen. Jeg gik 
aldrig, som i overhovedet aldrig, i kjole. 
Kunne jeg dog bare få lange bukser på, 
så ville alt blive godt, men der gav min 
mor sig ikke, og jeg måtte i sidste øjeblik 
acceptere en meget enkel kjole, som min 
mor købte for 5 suppehøns. Til gengæld 
for det nederlag, jeg måtte lide med hen-
syn til at skulle bære kjole, ja så insist-
erede jeg på, at den skulle være lårkort. 
Og det blev den så – så absolut! 
Ceremonien i kirken husker jeg ikke så 
meget fra, men jeg fandt det grænseover-
skridende, at præsten skulle røre ved mit 
hår ved velsignelsen. Festen forløb rigtig 
godt, og jeg var især stolt over, at mine 
forældre havde lavet en sang til mig. 
I dag kan jeg Trosbekendelsen og Fad-
ervor, og jeg kan synge med på alle de 
kendte salmer. Det er jeg glad for, men 
derudover vil jeg gerne understrege, at 
det er dejligt at se, hvordan præsterne 
i dag taler med de store børn om livets 
store spørgsmål og dilemmaer. Det gjorde 
vi absolut ikke dengang.           

Jakob Grønbæk
”Vores alle samens Jakob”. Ja, det var 
store ord sagt af ingen ringere end Olav 
Storgård til min konfirmation. Storgård 
var vores lærer i folkeskolen i Ørre og 
han var inviteret til: Konfirmationsfest i 
Østergård, hvor soveværelset var ryddet 
til anledningen, så der kunne blive plads 
til de mange gæster. Disse bevingede ord 
forkyndte Storegård i sin tale, og jeg kan 
stadig huske, jeg fløj ud i køkkenet til ko-
gekonen Petra Sander, som stod i suppe, 
steg og is til op over begge ører, og for-
talte højlydt om min nye titel: ”Vores alle 
samens Jakob”? Jeg er nu ikke sikker på, 
at det var mine kundskaber i skolen min 
nye titel hentydede til.
Hippiekulturen og blomsterbørn kom vel 
lidt sent til Ørre, det var i hvert fald ikke 
slået igennem dengang. På danseskolen i 
det lokale forsamlingshus i Ørre, var jeg 
et par år før min konfirmation blevet jeg 
drillet med om jeg var ved at anlægge 
”Beatles frisure” fordi mit hår var ble-
vet lidt langt. Konsekvensen blev at jeg 
skiftede til Brylcrem, og tilbagestrøget hår 
som egentlig hørte 50-erne til. Det var for 
øvrigt danselærer Arne Ringård fra Århus 
som med mottoet ”Dans og smil, lær ryt-
me og stil” kørte rundt og lærte os unger 
at danse i de jyske forsamlingshuse.

Disse erindringer er bragt i uddrag og 
kan læses i deres fulde længe på kirkens 
hjemmeside: oerresinding-kirker.dk/. Her 
kan man bl.a. læse et digt til konfirmand 
Jakob Grønbæk skrevet af Holger Madsen 
fra Ørregård.
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I Sinding Missionshus holder vi møde ca. 1 gang om måneden og alle er velkomne. Nogle aftner er mest for voksne og andre er 
for hele familien. Formålet er at være sammen om Bibelens fortællinger om Jesus, og det gøres både i sange, snak og sjov.

Onsdag d. 13. marts kl. 19.00  Generalforsamling i Missionshuset
Fredag d. 12. april kl. 18.00  Familieaften med fællesspisning. Henrik Didriksen kommer og fortæller om Jesus.
     Rødderne 2.0 mødes kl. 17 og laver maden. Pris: kr. 40,- for voksne, kr. 20,- for børn
     Tilmelding til Dorrit senest 9/4 (2982 7084)
Torsdag d. 25. april kl. 19.30  Møde i Skibbild/Nøvling menighedshus. Ketty Dahl: “Jesus i kunsten”
Onsdag d. 22. maj kl. 19.30  Mødeaften med besøg af Christoffer G. Svinth Olesen, præst i Timring
Lørdag d. 25. maj   Årsmøde i Skive

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
27. marts hos Marianne og Peter Tolstrup, Søvndalvej 10
17. april hos Dorrit og Lars Lodahl, Nybyvej 20 
8. maj hos Grethe og Kurt Jeppesen, Asbjergvej 12
5. juni hos Eva og Jens Thyssen, Asbjergvej 8

 

Oversigt over arrangementer
18. mar. 14.00 Litteratureftermiddag i Sinding kirkehus: Victoria Hislop ”Øen”

21. mar. 19.30 Sangaften i Sinding forsamlingshus v/ Esben Lindholt og Benny Jeppesen

4. apr. 18.00 SogneBio i Sinding Kirkehus ”Breathe”

28. maj  19.00 Byfestkoncert med Kølkærkoret i Sinding Kirke 

30. maj 18.30 Menneskebordfodbold-dyst mellem skolen og kirken til fordel for Dooni Dooni

2. jun. 9.30  Byfestgudstjeneste i SØ-grillen v/ Ebbe Larsen, Møltrup Optagelseshjem

Arrangementer 

Byfesten 2019
Tirsdag d. 28. maj starter vi traditionen 
tro byfesten med byfestkoncert i Sinding 
Kirke. Kl 19 får vi besøg af Kølkærkoret 
som dirigeres af den sprudlende Beata 
Tobianska. 
Efter koncerten er der en forfriskning i 
kirkehuset.

Søndag d. 2. juni er der byfestgud-
stjeneste. I lighed med tidligere år har vi 
indbudt en gæsteprædikant til vores by-
festgudstjeneste. I år er det en lokal gæst, 
nemlig Ebbe Larsen, der er forstander på 
Møltrup Optagelseshjem. 
Gudstjenesten er i SØ-grillen kl. 9.30. 
Derefter er der formiddagskaffe i for-
samlingshuset kl. 10.30, hvorefter Ebbe 
Larsen får ordet igen. Hans overskrift her 
er: 
Når vi går i beåndede fædres spor, står 
vi i nutiden med rod i fortiden og kig-
ger ind i fremtiden. 
A tøgges ett verden var te å hold ud,
Hwes ett åld det kjøn wa wos giwwen å 
Gud.
Formiddagens program slutter 11.30. 
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Gudstjenester
 

MARTS  
3. 10.00 Ørre kirke, Lise Edelberg  (kirkekaffe)    
  Fastelavn
10. 8.45 Sinding kirke, Heidi Sun Nielsen     
  1. søndag i fasten
17. 10.00 Sinding kirke, Lise Edelberg Andersen  
  2. søndag i fasten
24.  10.00 Ørre kirke, Per Toftdahl
  3. søndag i fasten
31. 10.00 Sinding kirke, Lise Edelberg  
  Midfaste

APRIL
7. 8.45 Ørre kirke, René Nord Hansen 
  Mariæ bebudelsesdag
14. 10.00 Sinding kirke, Lise Edelberg (kirkekaffe v/ konfirmanderne) 
  Palmesøndag
18. 16.30 Sinding kirke, Lise Edelberg (fælles måltid efter gudstj.)   
  Skærtorsdag 
19. 10.00 Ørre kirke, Lise Edelberg 
  Langfredag - Jonathan Slatto medvirker på cello
21.  9.30 Ørre kirke, Lise Edelberg
 11.00 Sinding kirke, Lise Edelberg  
  Påskedag - Charlotte Norholt medvirker på fløjte 
22. 10.00 Pilgrimsvandring fra Ørre kirke, Lise Edelberg 
  2. påskedag
28.  8.45 Sinding kirke, René Nord Hansen 
  1. søndag efter påske 
MAJ
5. 8.45 Ørre kirke, Lise Edelberg
  2. søndag efter påske
12. 8.45 Sinding kirke, René Nord Hansen 
  3. søndag efter påske
17. 10.00 Ørre kirke, Lise Edelberg (kirkekaffe)  
  Bededag
19. 9.00 Konfirmation i Ørre kirke, Lise Edelberg  
 11.00 Konfirmation i Sinding kirke, Lise Edelberg
  4. søndag efter påske
26. 10.00 Sinding kirke, Lise Edelberg
  5. søndag efter påske
30. 14.00 Himmelske Dage - åbningsgudstjeneste på Torvet i Herning
  Kr. Himmelfartsdag

JUNI
2. 9.30 SØ-grillen, Byfestgudstjeneste v/ Ebbe Larsen (se omtale)
  6. søndag efter påske

Et æsel…..?
Ser du et æsel ved Sinding Kirke den 
20. marts, så er det rigtig nok. Det er et 
ganske levende æsel. Sammen med de 
yngste elever fra skolen skal vi på Påskere-
jse til Jerusalem. Med levende fortælling, 
æsel og engle rejser vi gennem påskens 
begivenheder. Det hele begynder med 
æslet og slutter med en kæmpe jubelfest.

Påskefolderen
I lighed med tidligere år omdeles påske-
folderen med beskrivelse af påskens dage 
og gudstjenester, med konfirmandernes 
kirkekaffe, musik, måltidsfællesskab m.v. 
Hold øje med folderen i postkassen.

Åbnings-
gudstjeneste 
ved Himmelske 
Dage
Kr. Himmelfartsdag åbner Himmelske 
Dage med gudstjeneste på Torvet i Her-
ning. Vi har ingen gudstjeneste i Ørre-
Sinding Kirker den dag, men opfordrer 
alle til at tage med ind til gudstjenesten 
på Torvet i Herning. Menighedsrådet 
vil gerne formidle kørselsaftaler. Ønsker 
man at køre med, så meld det til Jytte 
Hoffmann (4014 9419 / jytte.bjarne@
fibermail.dk. Har nogen en ekstra plads 
i bilen, så giv også gerne besked om det 
til Jytte Hoffmann. Gudstjenesten er kl. 
14.00. Det er en god ide at være der i 
god tid. Og i øvrigt medbringe en stol, 
hvis man vil sidde ned.
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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

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: 
Grethe Jeppesen, tlf. 60 67 61 02

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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Sinding Ørre Midtpunkt

Åben skole forløb med Ørre-Sinding
lystfiskerforening
Vi har i et samarbejde med Ørre- Sinding
lystfiskerforening fået en opgave, hvor vi
skulle forsøge at hjælpe bestanden af
bækørreder i Løven å.
Vi skulle bygge rugekasser, fange hun- og
hanfisk. Være med til at stryge fiskene og
være med til at passe æggene og fiske-
larverne i rugekasserne.
I den forbindelse har vi haft mulighed for
at komme ud og elektrofiske efter bæk-
ørreder. Vi har fået tilladelse fra Herning
Kommune til at elektrofiske. Søren fra
Lystfiskerforeningen havde fået folk fra
Aqua i Silkeborg til at komme og hjælpe
med at elektrofiske i åen.

Rugekasserne
De rugekasser vi brugte, var nogle vi selv
byggede. De var lavet af vandfaste træ-
plader, flamingo og en plast rugekasse
beregnet til et akvarium.
I rugekasserne blev der lagt smågrus som
æggene kunne ligge imellem. Herefter
blev de placeret i åen.
1. gang

Første gang vi var ude og elektrofiske, var
den 21. november. Der blev vi introduce-
ret til elektrofiskeri. Vi startede ved broen
under Ørre byvej. Vi fangede ret hurtigt
nogle hanfisk, men ikke rigtigt nogle hun-
ner. Vi forsøgte derfor længere oppe af
åen. Vi fik langt om længe nogle hunfisk
og så var vi klar til at stryge. Desværre var
æggene i hunfiskene ikke klar endnu, så
det lykkedes ikke at få nogle æg.
 Vi fik også besøg af TV Midtvest. De la-
vede et indslag til om aftenen. Scan QR
koden og se indslaget.

2. gang
Anden gang vi var ude og elektrofiske, var
den 8. december. Vi skulle prøve at fange
de hunfisk vi manglede. Vi fiskede til vi
havde 2 store hunfisk. Så skulle vi under-
søge, om de var klar. Vi håbede på, at
hunnerne var blevet klar. Men nej. Igen
havde vi mælken fra hannerne men vi
manglede æggene fra hunnerne. Vi måtte
afsted en 3. gang.

3. gang
Tredje gang vi var ude og elektrofiske, var
den 16. januar. Vi mødtes igen ved dråbe-
broen kl. 9.00 og gik i gang. Vi prøvede
igen at få fanget nogle hunfisk. Vi fangede
nogle hanner og hunner. Men denne gang
havde hunnerne allerede smidt deres æg.
Det har været spændende og sjovt at være
med til, også selvom det ikke lykkedes for
os. Vi har lært en masse om bækørreden
og om, hvordan de lever og formerer sig.
Det er vildt at se, hvor mange fisk der fak-
tisk er i åen.

Det er aftalt at vi prøver igen i efteråret
’19. Så håber vi det lykkedes.

Tak til Ørre - Sinding lystfiskerforening
og til Aqua.

Lucia og Sofie.

Elektrofiskeri 5.-6. kl. Sinding skole
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Borgerforeningen
for Sinding-Ørre

Oversigt over
bestyrelsen:

Formand:
Philip Nielsen
Asbjergvej 4, Sinding
Mob. 23 27 12 45
Mail: Philip@lillebjerg.com

Næstformand:
Bodil Jensen
Nøvlingvej  7, Sinding
Tlf.: 30 63 58 25
Mail: bjensen51@gmail.com

Kasserer:
Margit Jensen
Sofiedalvej 7, Sinding
TLF.: 25 34 72 25
Mail.: mj@klimabyg.com

Sekretær:
Dorit Blindkilde Andersen
Vestermosevej 40, Ørre
Tlf.: 20 12 09 83
Mail.: Dorit-blindkilde@hotmail.com

Medlem:
Jan Jensen
Ørrevænget 21, Sinding
Tlf.: 20 32 62 12
Mail.: jensen.21@post.tele.dk

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

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

Opgaven med kloakering i Ørre er blevet
overladt til firmaet VKA fra Ulfborg, de
begynder midt februar med udgravning af
bassin, da dette skal stå færdig inden 1/3
19.

Selve kloakeringen forventes påbegyndt
midt April, vi har aftalt med entreprenø-
ren at borgerforeningen og entreprenø-
ren afholder et møde i forbindelse med
bassin udgravningen, her vil vi sammen
finde den bedste måde og holde de be-
rørte borgere informeret.

Entreprenøren er udmærket klar over at
dette projekt vil medføre en del gener for
Ørres beboere og vejens brugere, og sam-
men vil vi gøre hvad vi kan for at infor-
mere de berørte, der vil også blive uddelt
kontakt oplysninger til entreprenøren så
man altid kan komme i kontakt med en
ansvarlig.

Kloakering i Ørre.

Sideløbende med projektet forsøger Bor-
gerforeningen og Herning kommune og
få lavet nogle forskønnelser omkring Ørre
Byvej, planen er ikke helt på plads endnu
– ej heller financeringen, men Borgerfor-
eningen tror bestemt på det lykkedes.

Der vil blive forsøgt at lave bl.a. nye chi-
kaner i en opbygning der vil kunne bruges
i Sinding også, og det er vores håb der
kan nedsættes rør i fortovet til flagstæn-
ger – så fx Ørre marked kan flage i hele
byen.

Yderligere information følger.
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Borgerforeningen
for Sinding-Ørre

PROMOTION:
Promotion filmen er nu blevet vist til Åben
hal, og vil snarest komme op og ligge på
Sinding-oerre.dk.

Det er vigtig at forstå at denne film ikke
er lavet for at fortælle os selv om hvor
godt vi har det, den er lavet til brug på
sociale medier / internettet til reklame for
Sinding-Ørre for folk der ikke kender
området.

Derfor virker filmen kort, og vægtningen
af klippene vil helt givet have været
anderledes hvis den var lavet til os selv.
Alt råmaterialet er Borgerforeningens
ejendom og vil frit kunne benyttes til lokalt
brug, vi vil senere gøre det muligt for hver
enkelt forening at råde over deres
optagelser.

I løbet af foråret 2019 vil der blive kørt en
reklame kampagne på internettet, hvis
den bliver meget synlig for områdets egne
beboer har vi ramt ved siden af – dens
målgruppe er familier eller kommende
familier i den flytbare alder der søger efter
bolig i Midtjylland, for at sige det lige ud
er vi her i direkte konkurrence med resten
af  Herning kommunes byer og der vil ikke

Affaldsindsamling:
Affaldsindsamling skal vi naturligvis også
have i år, både i Sinding og Ørre, der vil
dog være den ændring at der ikke vil være
arbejdsdag i Ørre i år – det giver ikke rigtig
mening og bruge en masse kræfter lige
inden byen bliver gravet op.

Dato og tidspunkt for affaldsindsamling
vil blive annonceret særskilt når det er
på plads.

Vintersolhvervsfest
Vi har afholdt vintersolhvervsfest i
Hvepsebyen lige inden jul, der var en
udmærket opbakning med cirka 45
personer til varm suppe og hyggelig
sammenkomst.

Vejret nåede lige og slå om dagen inden,
så det var stille og roligt.
Alt i alt en fin indgang til julen og de lysere
tider

blive taget hensyn til andre byer, heller
ikke i markedsføringen – vi vil lige så gerne
flytte en familie fra Herning som fra øst
eller nord-Jylland, målet er nye borgere
til Sinding-Ørre.

Alt dette har vi et professionelt bureau til
at foretage, og venter bestemt at det skal
give os valuta for pengene.
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Borgerforeningen
for Sinding-Ørre

SØ-Tanken er en gruppe, der i gennem
Lokalrådet er blevet nedsat af alle forenin-
ger og interessenter omkring Sinding-Ørre.

I vores område er der rigtige mange for-
eninger og interessenter, der hver især
arbejder hårdt for at sikre gode og stabile
tilbud og foreninger. Den indsats ønsker
vi at styrke og samle, således vi strukturerer
vores arbejde, både hvad angår fundraising
og indsatsområder.

Formålet med vores arbejde i SØ-tanken
er at:

 
 Lave en målrettet indsats/strategi, der
understøtter vækst og trivsel i vores
område.

SØ-Tanken – hvad er det?

Finde veje til at frigive tid i de enkelte
bestyrelser og udvalg.

Strategien skal afspejle Sinding-Ørre-
borgernes ønsker og ideer for vores lokal-
område.

Strategiplanen vil blive en strategi, der
rækker flere år frem i tiden, og vil derfor
indeholde      flere trin. Prioriteringen
vil fremgå, når planen er klar.

Gruppen skal herefter sikre fremdrift i
strategien med hjælp fra alle de lokale,
der kan og ønsker at bidrage.

Og vi er i fuld gang med arbejdet i SØ-
tanken.

Dertil har vi brug for, at vi lokale kommer
frem med vores ønsker og tanker for frem-
tiden i vores dejlige lokalområde Sinding-
Ørre.
Derfor har vi i første omgang sendt nogle
spørgsmål ud til alle foreninger i vores
område, og også til de ældste klassetrin i
skolen for at få deres input.
Måske sidder du, som læser dette, også
med en ide eller tanke, som du vil give
videre til os. Så er du mere end velkom-
men til at kontakte os. Jo flere input, jo
bedre.

Med store drømme for vores område
SØ-Tanken

Bodil Jensen, Winnie Højer, Anne Marie
Søe Nørgaard, Maja Bang & Gitte Jensen
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Seværdigheder og landskabet omkring Sinding og Ørre

Aldrig været i området ? Er du tilflytter ? Så kan denne side give dig en ide om hvad der er
af seværdigheder i og omkring Sinding og Ørre.

Læse meget mere på www.sinding-oerre.dk

Lokale serværdigheder:
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Kalenderen


