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Redaktionen ønsker alle
læsere og annoncører

en rigtig god
sommer!
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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. august 2019
Posten udkommer uge 35

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,-.

Fødselsdagsbørn

Lasse Bækgaard Andersen
Ørre Byvej 57, Ørre
9 år den 29. maj 2019

Felix Mouritzen Brander
Kragsnapvej 2, Sinding
9 år den 20. juli 2019

Nynne Bækgaard Andersen
Ørre Byvej 57, Ørre
6 år den 28. juli 2019

Forside:
Kurt Kleon Jeppesen, Sinding
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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

Kroketsæsonen er nu i fuld gang.
Torsdag den 4. april var der Åbningsstævne
i Sunds, for hele Region Midtjylland. 156
spillere havde mødt op til spil, og naturlig-
vis var der præmier til Sinding. Rita og An-
ders, vandt 1. pladser.
De første stævner er også afviklet. Onsdag
den 24. april afholdt vi stævne i Sinding,
hvor 100 spillere dystede. Anders /Finn, Rita
/ Erik, Polle /Aage og Grethe vandt vin. Det
var et par stævne, men for at få det hele til
at gå op, var vi en enkelt bane, hvor vi spil-
lede mix, med skiftende makker. Samme

dag, var der stævne i Snejbjerg. Vejret var
nogenlunde med os. Vi fik kun få dråber
regn.
Regionsmæssigt, er der sket lidt af en revo-
lution. Siden vi blev regionale, d.v.s., da
Hammerum Herred og andre herreder, blev
nedlagt og Regionerne blev dannet, har vi
i Midtjylland, fortsat været delt i Øst og Vest
turneringer og efterfølgende Landsdels-
mesterskab. Midtjyllands kroket udvalg tog
springet, og fremkom med forslag om et
samlet Midtjylland, hvor vi spiller fælles-
turnering i hele Midtjylland. Forslaget blev
godkendt, dog kun med få stemmer for, så
spændingen var stor, da det var tid til, regi-
strering af tilmeldte spillere. Vi var noget
nervøse for, om der ville blive en mega
stor tilbagegang i antal spillere til turnerin-
gerne. Der er tilbagegang. Men ikke så
voldsom som frygtet.
Alle får lidt mere kørsel. Vores største af-
stand er Møldrup. Men har vi sat os i bilen,
er det jo næsten ligegyldigt om vi kører en
halv eller en hel time.
Vi har 3 x 4, spillere med i Holdturnering
og 4 x 2, spillere med i Parturnering og 6
spillere, som skal spille Enkeltmands-
turnering. Det er rigtig flot af en lille klub,
som tæller 19 spillere.
Om ganske kort tid står Æ Sinding Daw
kroketstævne for døren. I år har vi aftalt at
afvikle kroketstævnet, onsdag den 29. maj,
i stedet for fredag, som vi jo plejer. Dette
af hensyn til, at Give i mange år har afholdt
Kroket camping stævne i Kr. Himmelfarts-
ferien. På denne måde, generer vi ikke hin-

Kroket

anden. En del spillere kommer både til Sin-
ding og til Give. På denne måde, kan vi nå
det hele.
Vores baner lider hårdt, under sidste som-
mers tørke. Det er yderst tilfældigt, om man
kan ramme makkerens eller modstanderens
kugle. Heldigvis er de dårlige baner jo ens
for alle.
Vi er rimelig heldige med, at få mange
deltagere til vores stævner. Men det kræ-
ver så også en ekstra indsats fra vores side,
at forsøge at stille rimelige baner til rådig-
hed. Yderbanen, som jo ikke på nogen
måde bliver holdt, har Jørgen forsøgt, at
pleje, efter bedste evne. Banen er slået og
tromlet flere gange, her i det tidlige forår.
Hvor ville det være dejligt, hvis banen blev
„holdt“ hele året.
Som næsten fast tradition, skal vi på besøg
på Hestlund efterskole. Torsdag den 23. maj
tager vi en lille flok afsted og underviser
10. kl. elever i kroketspil. Det plejer at være
en rigtig spændende dag.
Igen i år er der lagt op til afholdelse af
„kroketsportens dag“. I år fastsat til lørdag
den 15. juni. Vi har endnu ikke taget stil-
ling til, om vi vil deltage.
Ellers træner vi som vanligt, tirsdage kl. 17.00
og torsdage kl 13.00.
Jeg behøver vel ikke at sige, at nye spillere
er hjertelig velkomne, men det gør jeg så
alligevel. Kom og prøv spillet. Det holder
hovedet i gang.

P.V.A.
Kroketafdelingen

Grethe Buus Poulsen
Tlf. 28512503
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening

Tilbage i 2003 opstod der en ny afdeling i
Sinding Gymnastik- & Idrætsforening der
skulle koncentrer sine kræfter på at skabe
Events til glæde for området og samtidig
gerne tjene lidt penge. Det kom sig af at
Kristian Jørgensen og Esben Lindholt havde
fået den ide at vi skulle have Dansk Slager
Parade til Sinding, det ville lige være et ar-
rangement der kunne passe i den nye hal
som også skulle være et kulturhus.
Også dengang var der nok at se til, for ud-
valg og bestyrelse i idrætsforeningen og
man besluttede derfor at danne et nyt ud-
valg der fik navnet Sinding Event. Det nye
udvalg skulle så tage sig af fremtidige kul-
turelle arrangementer i Sinding GIF. Kristian
og Esben fik også fat i Benny Jeppesen og
nogle flere, som gik i gang med den stør-
ste satsning i Sinding GIFs historie. Der blev
skrevet kontrakt med Dansk Slager Parade
og Gemalerne der skulle fylde hallen i fe-
bruar 2004. Det store spørgsmål var så,
hvordan man lige får 4-500 mennesker til
at komme til Sinding, for det stod klart fra
starten at man skulle udenbys for at tiltrække
publikum. Med alle de hjælpere der skulle
i arbejde, var det let at regne ud der ikke
var ret mange tilbage til at købe billetter.

Sinding Event har finansieret Motions- og bevægelsescenter.

Der blev lagt en plan som bl.a. indebar re-
klamer på TV-MidtVest og massiv markeds-
føring i aviser og på plakater - det virkede
og hallen blev næsten fyldt allerførste gang.
Det er siden blevet til mange arrangemen-
ter, de seneste år med Hallour og der er
også kommet Partners Turnering på pro-
grammet der alt sammen har bidraget med
en god økonomi til Sinding GIF.
Det synlige bevis på at det har givet penge
er nu kommet, idet pengene fra Sinding
Event har betalt alle omkostninger til det
nye Motions- og bevægelsescenter i Sin-

ding-Ørre Midtpunkt. Det gælder både
lokalområdets bidrag til byggeriet og ind-
retning med maskiner og cykler. Der skal
sendes en stor tak til alle de der gennem
årene har bidraget på hver sin måde. Mange
har gjort en stor indsats for at få solgt billet-
ter, andre har deltaget og endelig har rigtig
mange været frivillige hjælpere. Ikke mindst
har mange sponsorer også bidraget gen-
nem alle år.

Ledergruppen Sinding GIF  

Resultat ved vinterens BOB turnering

I single spillet:
Førstepladsen Kent Larsen
Andenpladsen Karl Aage Olesen
Trediepladsen Ole Mundbjerg

I makker spillet:
Førstepladsen Chr. Jørgensen og Karl Nielsen
Andenpladsen Ole Sander og Kent Larsen
Trediepladsen Eigil Andersen og Per Kristensen
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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

Dette forår har bragt mange spændende
ting med sig i Borgerforeningen, der er
flere ting der arbejdes med i det stille og
enkelte arrangementer der er afholdt.
Fastelavn var som altid en succes, selv de
lidt hårdføre tønder måtte til sidst over-
give sig.

Desuden kan nævnes kampen for og be-
vare en busforbindelse fra området til ud-
dannelserne inde i Herning, den er ikke
vundet endnu – men vi er nu så tæt på en
mulig løsning, at vi har en meget stærk
tro på det nok skal lykkes.

Det bliver ikke som den rute 12 vi har
kendt, det siger sig selv at vi ikke kan be-
vare noget som ingen bruger – og vi må
bare erkende at den har været meget brugt
på nogle få afgange – og ellers meget lidt
på andre tidspunkter, men en løsning skal
der nok komme.

Kloakeringen i Ørre er netop gået i gang,
og vi oplever en meget positiv dialog med
VKA-entreprenøren som står for projektet,
de er meget indstillet på at vi for et godt
forløb ud af det. Vi skal alle huske på at
det er en politisk beslutning der skal gen-
nemføres, og så kan vi lige så godt få det
bedste ud af det.

Ørre Byvej er i skrivende stund ved at blive
spærret af og forventes genåbnet igen til
jul, dog vil der komme perioder, hvor den
vil blive åbnet. Der vil altid være mulig-
hed for at komme til parkeringspladsen ved
kirken, men det kan både blive fra den
ene eller den anden side.

Oplever I noget problematisk, skal I ende-
lig kontakte Torben der er formand på pro-
jektet og vil være til stede under hele ar-
bejdet, eller kontakt borgerforeningen.

I år vil der være bålfest i Hvepsebyen, hvis der ikke er
afbrændingsforbud.

Vi vil i år forsøge at tænde bålet klokken 18 af hensyn til
de, der skal tidligt op mandag morgen, men der vil så være
mulighed for at grille både før og efter bålet tændes

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

Skt. Hans fest den 23/6 i Hvepsebyen.
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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

Lørdag d. 9. marts var der forårsrengøring
i Ørre Forsamlingshus. Der var mødt 16
personer op som var klar til at hjælpe. Vi
startede fra morgenen af med rundstyk-
ker og derefter gik folk i gang med de
forskellige gøremål. Der blev pillet hegn
ned og nyt blev sat op. Terrassen fik også
en tur, hvor der blev luget og fejet. Kæl-
deren blev malet, og i køkkenet blev der
gjort rent og ryddet op. Der skal lyde en
stor tak for alle der mødte op og gav en
hånd med.

Lørdag den 23. marts var der budt til fest
i Ørre Forsamlingshus. Det blev en over-
ordentlig festlig aften med fuldt hus. 95
gæster havde købt billet til aftenens kon-
cert med country-duoen „Bibbi & Snif“, der
denne aften var forstærket med guitaristen
Henrik Skriver. De fik hurtigt sat skub i
festen, og i aftale med orkestret, var der
åben på dansegulvet næsten fra starten af

aftenen. Bibbi, Snif og Skriver er alle gar-
vede musikere, der har været i branchen i
adskillige år, så de ved lige hvordan sådan
en aften skal skæres. Bibbi har jo en vid-
underlig sangstemme og forstår at fange
publikum lige fra første minut. Ved hen-
des side står så far Snif med bassen og
vennen Henrik Skriver med guitaren, de
er begge garvede musiker og har spillet
med et hav af forskellige kunstnere gen-
nem deres lange karriere. En rigtig festlig
aften, som vil blive husket i lang tid.

Allerede den 28. september slår huset
igen dørene op for koncert. Det er denne
aften lagt i hænderne på „Slåbrock trio“.
Det er stadig den 73-årige Kjeld Thorbjørn
der er frontfigur, og manden der skrev
landeplagerne fra 70´erne og 80´erne: „
Kuern vil do med til banko“, „A er så glå
for dyr“ og selvfølgelig sangen om Ella og
den 2-gears Diesella.  Denne aften vil der
blive lagt lidt mere vægt på, at det er en
koncert, hvor folk kan sidde og lytte til de
kendte sange, og så selvfølgelig krydret
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Ørre-Sinding
Lystfiskerforening

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

Næstformand:
Hans Obbekjær Christensen
Ørrebyvej 65

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 Godt nytår. Forhåbentlig et godt år venter
os med gode oplevelser med fiskestanden i
hånden.
Vi har lige haft vores generalforsamling, den
forløb stille og roligt. Der var genvalg til
Svend Jensen, Johnny Strøm og Søren P.
Kiilerich. Der blev vedtaget en
vedtægtsændring. Den betyder, at
bedsteforældre som har et husstands- /
seniormedlemskab, kan tage børnebørn
med ud at fiske i vore vande. Børnebørn
skal i så fald registreres hos foreningen.
Under eventuelt drøftede vi nye tiltag /
ændringer. Fiskeskole vil vi lave en alders
begrænsning på, så de yngste bliver 8 år. Vi
har de sidste år brugt meget tid på små, vi
tror på det giver mere med de lidt ældre
børn. Familieturen har de seneste år haft en
ringe tilslutning, så der var forslag om en
kyst-/ fjordtur efter hornfisk i maj.
Vi har besluttet at melde os ind i
Sammenslutningen ved Storå, SvS, for at få
del i laksekvoten. Det betyder nogle regler,
bl.a. skal vi have en fiskekontrollant som Chris
Madsen har sagt ja til. Der følger som sagt
nye regler med, det vil være for meget at
komme ind på dem alle her, men man kan
finde dem på SvS´ hjemmeside
www.svstoraa.dk. Man kan også kontakte
Chris eller bestyrelsen. HUSK ukendskab
ikke fritager for evt. ansvar.
Vores store projekt „Bækørred i Løven å
„sammen med Sinding skole blev ikke
fuldført, idet vi ikke kunne ramme det
tidspunkt, hvor ørrederne var gydemodne.
Det er lidt øv, men hvis vi får lov, vil vi forsøge
igen til efteråret. Der har været stor interesse,
når vi har elfisket. Den første gang var både
Herning Folkeblad, TV Midt-vest og lodsejer
på besøg. Vi har elfisket tre gange i alt, dog
de sidste gange kun lidt, i december kun en
½ time, da hun-ørreden ikke var moden
endnu. Og midt januar havde de gydet. Det
har givet nogle erfaringer, som kan komme
os til gode senere.
Vi opfordrer både nuværende og
kommende medlemmer til at betale
kontingentet inden 1-3-2019.

1-3-2019. Fiske start dog er laks
fredet til 16-4.

16-4-2019. Lakse fiskeri starter.

25-5-2019 Familietur

2-7-2019 Fiskeskole

17-8-2019.August Ørremarked.

7-8 sep. 2019 Store fiskedage.

Nu bliver det varmere og foråret er en god
tid at komme ud i naturen med fiskestan-
gen. Der er også gode chancer for fangst,
da de fleste fiskearter har fået gydet og er
sultne. Dog er gedden fredet indtil 16. maj
og stallingen totalfredet.
Vores familietur her i maj (den 25.) går til
Oddesund, hvor vi vil forsøge at fange
hornfisk. Stedet er fint for børn, så vi hå-
ber, at mange børn kommer med. Skulle
der være børn, hvis forældre ikke kan
komme med, er der også mulighed for, at
de kan komme med. Man skal så bare
henvende sig til formanden. Og skulle der
være nogen som ingen fiskestang har, fin-
der vi også ud af det. Hornfisken er en
sjov og til tider nem fisk at fange og de
kæmper godt. Hornfisken kan fanges på
næsten alle slags agn, om man vil fiske
med spinne, flue eller sildestykker, og er
man bange for kroge, kan man bruge sil-
kesnor. Når man så har fanget en horn-
fisk, kan de blive til en god middag. Man
skal ikke blive bange for benene, for de er
nemme at se, da de er grønne og ikke
giftige.
Som tidligere nævnt har vi meldt os ind i
Sammenslutningen ved Storå og derved
fået mulighed for at hjemtage laks. Vi er
med i en kvote på 5 laks. Når der er fan-
get 4 styks, lukkes der for at hjemtage flere
laks. Der er en del regler vedrørende fi-
skeri, de kan alle læses på SvS´ hjemme-
side. HUSK at ukendskab til loven ikke fri-
tager for straf. Så følg med på SvS´
hjemmeside:
www.svstoraa.dk og vores hjemmeside
www.lystfiskeren.gominisite.dk.

Da vores indlæg i posten februar ikke
kom med, kommer den her

ÅRSPLAN
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Kirkesiden

Alting har sin tid. For os er det tid at sige farvel … og TAK
Kære læser 
Tiden er kommet, hvor vi – Peder og 
jeg – skal sige farvel til jer alle i Ørre og 
Sinding – og til Ørre Præstegård som 
vores hjem. Det er med stort vemod for 
vi ville gerne blive. Vi synes, at vi hører 
til her. Alligevel har vi truffet beslutning 
om at rejse herfra. Jeg har opsagt min 
stilling med udgangen af juni. Jeg vil sige 
jer hvorfor. Min stilling er sat sammen 
med 50 % i Ørre-Sinding Sogn og 50% 
i Tjørring Sogn. Det er to meget forskel-
lige sogne med alt hvad det indebærer. 
Det har aldrig været velfungerende. 
Gentagne gange har jeg udtrykt ønske 
om ændring i stillingens struktur. Det er 
der ikke kommet noget ud af. Derfor har 
vi truffet denne beslutning. Vi flytter til   
Vejlby v. Aarhus. Der har vi et hus og det 
er tæt på Peders arbejde. 
Det er længe siden vi kom hertil, ja det 
er faktisk 18½ år siden. En decemberdag 
i 2000 flyttede vi ind i præstegården: 
Kasper, der gik i 4. klasse, Peder og jeg + 
vores labrador og en gammel kat. Hund 
og kat er nu begravet i præstegårdsha-
ven. Kasper er for længst blevet voksen 
og har boet i det østjyske i mange år. 
Peder og jeg har slået rod her – ja, for os 
har de mange år netop betydet, at vi har 
slået rod. Nu prøver vi, om vi kan lirke 
rødderne fri og blive plantet et nyt sted. 
De mange år betyder, at det er her vi har 
fejret familiens mærkedage; konfirma-
tion, kobberbryllup og runde fødsels- 
dage. Vi har elsket at bo i præstegården, 
med det lilla tæppe af krokus under 
det store egetræ i det tidlige forår, den 
anemonedækkede skovbund, den store 
rododendron (som vi når at nyde synet 
af én gang mere), de lune sommeraftner 
på terrassen, natuglerne og grønspæt-
ten, åen der risler gennem haven og de 
korte glimt af isfuglen, der lynhurtigt er 
væk igen. For ikke at tale om hyggelige 
stunder ved brændeovnen når blæsten 
rusker i træerne om efteråret og de kolde 
vinterdage med den smukt snedækkede 
have. Jeg kunne blive ved. Her har vi 
boet og elsket det; vores familie og ven-

ner har elsket at besøge os her. 
Således har præstegården været vores 
gode base i disse år, hvor jeg har været 
jeres præst. Tiden har været fyldt godt 
med mange opgaver. Når jeg lader 
tankerne flyve tilbage, så er der mange 
situationer og oplevelser, som vælder 
frem. Der er de konkrete ting: kirkehu-
set i Sinding blev udvidet og lynghaven 
på Sinding kirkegård etableret. Det er 
så længe siden at jeg dårligt kan huske, 
hvordan det var før. Så er der Ørre Kirkes 
nye klokke og renoveringen af Ørre 
Kirke. Det er ganske særligt for mig, at 
jeg har været med til at sætte mit præg 
på det. Når vi samles i disse små kirker, 
så kan vi høre hinanden synge, ja vi kan 
næsten høre hinanden trække vejret, 
fordi vi er tæt på hinanden. Hvor har jeg 
været glad for at høre til i disse kirker.
Men den røde tråd i det hele har været 
jer. At møde jer i vidt forskellige sam-
menhænge og forskellige situationer. 
Det har været til morgensang på skolen, 
til arrangementer i forsamlingshus, Ørre 
Marked, byfestlivet… i kirken og mange 
andre steder

Det har været de gode samtaler om at 
være menneske, ja om liv og tro. Det 
har været de gode snakke omkring de 
særlige højtidsstunder i livet; når børn 
er blevet døbt, når I unge er blevet kon-
firmeret, når I forelskede har givet hina-
nden jeres ja i kirken. Det har været en 
glæde at være med ved disse store og 
intense øjeblikke. Mindst ligeså intenst 
har det været at følges med jer gennem 
afskedens kaos, når et elsket menneske 
døde og sorgen tog plads i hjertet. Om 
det har været den ene eller den anden 
situation, så har det at følges med jer på 
et særligt stykke af jeres livsvej, det har 
været det mest meningsfulde jeg kan 
forestille mig. Tak for tilliden I har vist 
mig som jeres præst. 
Nu pakker vi flyttekasser. Men Ørre og 
Sinding vil altid være en del af os. Tak 
for fællesskab, tak for samarbejde, tak for 
alt det vi har delt med hinanden. Der er 
meget vi kommer til at savne …. og vi 
kommer helt sikkert forbi. Vi ønsker det 
bedste for jer alle. 
En stor hilsen fra os i præstegården, 

Peder og Lise
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Kære Lise og Peder ...
Som et forsøg på at sige pænt farvel til Lise og Peder, som forlader sognet 30. juni, har vi bedt en række mennesker om at 
give dem et par ord med på vejen. Vi har ikke kunnet spørge alle, men i forbindelse med afskeds-kaffen d. 30. juni, bliver 
der lavet en mindebog, hvor alle kan få chancen. Læs mere om denne mulighed nederst på næste side. Her er de hilsener, 
vi har samlet ind.
Det er med vemod, at vi skal tage afsked 
med præsteparret. Med jeres positive 
indstilling har I været engageret i lokal-
området, og dér ydet en stor indsats.  
Vi ønsker jer held og lykke med jeres  
nye liv. 
Mvh. Søren P. Kiilerich

Kære Lise og Peder!
Vi vil savne Jer meget! 
... og så en Tak for Jeres altid medleven og 
deltagelse i, hvad der sker i sognet. – Tak 
for kærlige smil og varme håndtryk. Tak for 
prædikerne – ofte indledt med noget ak-
tuelt/nærværende, - altid fyldt med kær-
lighed, medmenneskelighed og omsorg.  
Ønsker Jer alt godt fremover, 
- knus Bodil og Bernhard

Tak til verdens bedste kollega!
Kære Lise. Vores samarbejde i kirken har 
været fantastisk positivt og givende på 
alle måder. Du har skabt en ramme, hvor 
vi uanset funktion er vigtige dele i en 
helhed med det fælles formål: at skabe 
kirke og gudstjeneste med gode oplev-
elser for alle i sognet. Du er seriøs og 
eftertænksom, men samtidig rummelig 
og nyskabende i forhold til, hvordan vi 
kan brede kirken ud, - også ud på den 
anden side af murene. Vi har snakket og 
lyttet og lært af hinanden, og hvor kom-
mer vi til at savne dig og din omsorg og 
de personlige julekort til os alle. Tusind 
tak for nu – vi ønsker dig og Peder alt det 
bedste fremover!
Aksel, Leif, Hanne og Hanne

Kære Lise. 
Jeg kan huske da jeg gik til mini kon-
firmand, det var så mega hyggeligt, 
og om fredagen hvor du kom og sang  
sammen med os på Sinding skole.  
Du var altid så glad. 
Kærlig hilsen   
Katrine Frederiksen

Kære Lise og Peder. Vi vil komme til at 
savne jer. Vi har ikke tidligere haft et 
præstepar, som i den grad har deltaget 
i sognets liv i alle mulige forsamlinger. 
Tak for det. Vi ønsker jer held og lykke 
i fremtiden og håber, I falder godt til det 
nye sted.
Venlig hilsen Poul og Henny Dam

Her fra Sinding skole vil vi gerne sige dig, 
Lise, tak samarbejdet gennem årene. Vi 
har sat umådelig meget pris på din varme 
og dit engagement i vores hverdag. Tak 
for morgensamlinger med fortællinger, 
sange, salmer, minikonfirmand og konfir-
mationsforberedelse, højtidsgudstjenes-
ter mv. Ønsker jer alt godt for fremtiden. 
På vegne af elever og medarbejdere  
på Sinding Skole.
Majbritt Larsen, Skoleleder

Kære to. Afskedens time er fyldt med 
følelser, fordi det her har været så helt 
ufatteligt meget værd! I kom til vort sogn 
og forandrede os med kærlig varme, lun 
humor og stor medmenneskelighed. 
Tak er i sandhed kun et fattigt ord. 
Må Gud velsigne jeres videre veje. 
Kurt Jeppesen

“Der er mange måder at være præst på, 
men vores har været den bedste” 
Det er den korteste formulering jeg 
kan finde, der passer perfekt på Lise og 
hendes måde at være præst i Sinding-
Ørre Sogn. Specielle arrangementer 
kombineret på en rigtig god måde med 
de almindelige gøremål præsten har.
Lise har været godt flankeret af Peder, 
der ofte har været at finde som den 
hjælpende hånd når der var “spøg og 
skæmt” på programmet. 
De ønskes begge lykke og held på deres 
fremtidige færd - vi vil savne dem her i 
Sinding-Ørre.
Mvh. Philip Nielsen

Kære Lise. 
Hvor har det været fedt at møde en 
præst, som man kan snakke med, en som 
ikke bare siger ”fordi sådan siger biblen” 
men en man faktisk kunne undres med, 
filosofere over både store og små ting. 
Hvor der er plads til at være menneske. 
Alt det bedste til jer frem over!! 
De bedste hilsner Karen Middelkamp

Kære Lise og Peder.
Tak for tiden, vi fik med Jer. I har 
formået sammen at være en del af hele 
samfundet i Sinding-Ørre i snart tyve 
år, en tid jeg ser tilbage på med stor 
glæde og taknemmelighed.   
I ønskes alt godt i det nye. 
Elly Knudsen

Kære Lise og Peder!
Det er med vemod, vi siger farvel. Vi sæt-
ter meget stor pris på jer.
Du, kære Lise, favner både børn og vok-
sne. Tak for det. Vi ønsker det bedste for 
jer i fremtiden.
Ove og Lotte Koch

Kære Lise og Peder.
Jeg vil gerne tilkendegive, at jeg synes, at 
I som personer, beboere og præstepar i 
Sinding-Ørre har medvirket flot til livet 
her i Sinding-Ørre. Det være sig på rigtig 
mange planer fra festlige, fornøjelige og 
hyggelige aktiviteter i lokalområdet til 
sørgelige og bedrøvelige begivenheder.
Jeg ønsker Jer alt mulig held og lykke i 
Jeres liv fremover.
Kærlig hilsen Bodil Jensen

Kære Lise og Peder  
Tak for det, I har bidraget med her i 
Ørre-Sinding. Rigtig meget held og lykke 
med jeres nye liv østpå. I vil blive savnet. 
Kærlig hilsen  
Clara Marie, Jens Wilhelm,   
Jeppe og Maja



15

Kirkesiden

Ørre-Sinding præsten forlader sognet 
– Vi vil savne både Lise og Peder i vort 
lille samfund – som de formåede at være 
en del af – både i kirkelig og social sam-
menhæng. Ud over gudstjenester, har vi 
fået god støtte ved tre begravelser, hvor 
Lise var hjælpsom og nærværende i situ-
ationen – tak for det. Og med mødet i 
sociale sammenhænge, har Lise altid for 
os været meget behagelig at dele ver-
den med – og absolut dobbelt god, hvis 
Peder deltog. En udearbejdende præste-
mand, med et humør og en venlighed i 
verdensklasse. Også her bliver det svært 
– hvis vi igen finder en pigepræst – at få 
en præstemand, der på lige vis og med 
det humør, vil formå at blive en del af 
vort lille samfund. Vi beklager – men ac-
cepterer fakta – og siger tak for den tid I 
gav os – og ønsker herfra alt det bedste
Kærlig hilsen Jette og Peter Nørgaard.  

Lise var en stor støtte for os, da livet  
var sværest.  
Merete og Carsten Johannessen

Kære Lise og Peder,
Tak for et godt og fornøjeligt naboskab. 
Tak for dejlige og opbyggende guds-
tjenester og møder. Tak for gode, op-
muntrende samtaler, Lise.
Tak for hyggelige og muntre timer sam-
men med jer begge.
Jeg ønsker jer alt mulig held og lykke  
fremover i jeres nye tilværelse.
Bodil Erichsen

Peder og Lise vil blive savnet meget  
til ALLE arrangementer i vores lille  
samfund!
mvh Mona Christensen

Kære Lise. Du har sat spor med dit ro-
lige, omsorgsfulde og imødekommende 
væsen. Du har igennem tiden altid 
formået at forny dig i form af mange for-
skelligartede arrangementer, hvilket har 
betydet at Hvepseredens børn og voksne 
altid har nydt at deltage i disse. Du vil 
blive savnet som præst i vores område. 
Held og lykke i fremtiden til Jer begge.
De bedste hilsner Merete

Lise har altid kommet med de bedste 
ideer. Jeg har både gået til mini og konf 
forberelse hos hende. Vi har været på 
Århustur og krematoriet og fået en masse 
lærdom. Men siden jeg var helt lille, har 
jeg kendt hende for at være med til at 
synge hver fredag i skolen. Det har vir-
kelig været supergodt at have hende som 
præst.
Marie Boelskifte

Det er med  vemod, at vi nu skal sige 
farvel til et særdeles afholdt præstepar. 
Lise vi kommer til at mangle dine fantas-
tiske og forståelige prædikener. Peder vi 
vil savne dit fantastiske humør og jeres 
gode indlevelse i sognet. Savnet bliver 
stort. I ønskes begge en god og me-
ningsfuld tilværelse fremover.   
Birgit og Steen

Kære Lise og Peter
I er 2 dejlige mennesker som elsker at 
så frø. Peter du sår jorden til i foråret og 
høster i efteråret. Lise du sår frø hver dag 
og høsttiden er ukendt, men med din 
ligefremme og imødekommende tilgang 
til os sognebørn, så ved jeg, at du har 
høstet undervejs. 
Vi siger dig/jer uendelig tak for tiden 
i Ørre og Sinding sogne. Det bliver et 
savn.........af de store.  
De allerbedste hilsner   
Marianne og Peter Tolstrup

Jeg blev spurgt, om jeg ville skrive et 
par ord om Lise. For det første er jeg 
ked af, at hun nu forlader Sinding-Ørre-
området. For det andet er det svært at 
sige farvel til en god præst og et dejligt  
menneske, som altid har været god at 
snakke med.
Alt godt til dig og Peder fremover.
Kærlig hilsen Leif Vindelboe

Kære Lise og Peder. I kom til os, slog jer 
ned og blev Sinding-Ørre-boere mellem 
os. Tak, Lise, for den måde, du har været 
præst for os. Tak til jer to dejlige og varme 
mennesker for den måde, I har levet med 
i og givet til livet og fællesskabet i Sinding-
Ørre - også til vores liv som familie - både 
i glade og svære stunder. Tak!   
Leif og Anne Marie Nørgaard.

En stor tak til Lise, for din store tål-
modighed med at besøge skolen igen 
og igen til morgensang. Du fik derved 
opbygget en stærk relation dertil, og da 
skolen spurgte, om ikke du kunne lære 
eleverne nogle af de nye salmer, sagde 
du ja, hvis Hanne måtte være med. Og 
det blev til mange gange morgensang og 
salmer gennem årene. Tusind tak for det. 
Og dernæst har det styrket samarbejdet 
til både store og små (mini)konfirmand-
er. Og du Peter har været den trofaste 
og dygtige grillmester til Minikonfirmand 
friluftsgudstjenester.
Vi vil ønske jer alt det bedste for det nye, 
der venter jer.
Mvh Dorrit og Lars Lodahl

Det foruroligede os, da det endelig gik op 
for os, at vores dygtige præst og hendes 
ægtemand måtte rejse. I næsten nitten år 
har vi haft ro om kirkerne i Ørre og Sind-
ing, hvilket for en stor del skyldes Lise 
Edelberg. For os har det været en glæde 
at skulle i kirke. Lise var altid dygtigt vel-
forberedt på at bringe os evangeliet purt 
og rent. Hun brugte mange muligheder, 
såsom digtning og billedkunst, for at vi i 
dyb stilhed skulle forstå dagens tekst.
Derudover var der en højtidelighed, vær-
dighed og tydelighed i gudstjenesten. 
Vi vil komme til at savne Lise Edelberg og 
Peder Lundby rigtig meget.
Kærlig hilsen Niels og Malte.

 

Vil du bidrage til mindebogen?
I forbindelse med afskedskaffen d. 30. juni vil vi samle en mindebog med hilsener 
til Lise og Peder. Vi er overbeviste om, at præsteparret vil tage mange minder med 
sig herfra, og vi tror de vil blive glade for enhver hilsen, du måtte have lyst til at give 
dem med på vejen. Hvis du vil bidrage til mindebogen, kan du enten medbringe dit  
bidrag på selve dagen eller forinden sende det på mail til Kurt Jeppesen senest 26. juni  
- til kleonjeppesen@gmail.com - så sørger vi for, det kommer med.
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Nyt fra Menighedsrådet
Det der i den sidste tid har fyldt mest, er 
at vi skal tage afsked med Lise og Peder i 
præstegården. Det er med stort vemod, 
at vi har modtaget den opsigelse. Jeg har 
selv meget svært ved at huske andet end 
Lise som vores præst - nok primært fordi 
de begge har været en helt naturlig del 
af det store billede i Ørre-Sinding, - og 
de formåede næsten at blive ”indfødte” 
på rekordtid. 
Der er mange ting og oplevelser jeg 
kunne trække frem - men det må vente. 
Dermed vil jeg sige, at der bliver mu-
lighed for at sige farvel, søndag d. 30 juni 
kl. 14.00, hvor vi holder afskedskaffe i 
Sinding forsamlingshus - og hvor alle er 
velkommen. 

Se notits om dette andetsteds på kirke-
siderne. 
I menighedsrådet har vi flere skibe, der 
er på vej i søen, men der kigges hele 
tiden på, om der er mulighed for at få 
besætning på dem alle. Det kan være 
nødvendigt, at der i en periode er et skib 
eller to, der må kaste ankeret og vente 
på, vi får tid og kræfter til at søsætte dem.
Stien op til Sinding Kirke er skiftet 
ud. Dette er starten på et kig på hele 
kirkegården, hvor vi inden sommer så 
småt tager hul på at få lavet en helheds-
plan. 
Vi vil forsøge at se det hele i sammen-
hæng, og når der kigges på kirkegårde, 
er det nødvendigt at se mange år frem.

Vi har valgt at skifte oblaterne ud, så de 
oblater man fremover vil modtage ved 
altergangen er nu glutenfri. Det er ople-
vet, at de oblater vi før har brugt, har 
givet voldsomme allergiske reaktioner. 
Derudover har der gennem en længere 
periode være anvendt druesaft, hvilket vi 
fortsætter med – således at der er plads 
til både børn og voksne, dem der kan 
tåle alkohol og dem, der ikke kan.
I forhold til udskiftningen af taget på 
Ørre Kirke, så ligger sagen igen i stiftet 
– så de skal træffe en afgørelse. Vi håber, 
at de godkender projektet – så vi kan få 
et nyt tag i 2019.

Jytte Hoffmann

Vi glæder os til 
Ørre Marked

Som det efterhånden er blevet en tradi-
tion, vil kirkerne igen i år have en stand 
på Ørre Marked, hvor vi sælger ting til 
fordel for skolebyggeriet i Mali, som 
Dooni Dooni står for. Sidste år var der 
mange, der kom med frugt, bær, marme-
lade, saft og lækkert hjemmebag, som vi 
solgte i standen – og det håber vi meget, 
der er nogle der har lyst til igen i år. 
Det giver så meget god mening, at der 
både er mennesker, der kan nyde det, 
de får med hjem og børn i Mali, der kan 
komme til at gå i skole – så vi glæder os 
til en meningsfyldt dag sammen med alle 
jer andre på Ørre Marked. Det er i år 
lørdag d. 17. august, så vi hører gerne 
fra jer senest dagen før, hvis I har ting, 
sager, saft, marmelade, blomster eller 
andet godt, vi må sælge. Kontakt Kurt 
Kleon Jeppesen (4215 2244), hvis I har 
noget, I vil give til formålet.

Afskedskaffe
Med udgangen af juni 2019 skal vi tage afsked med 
vores præstepar Lise Edelberg og Peder Lundby. 
I den anledning indbydes hele sognet til afskedskaffe i 

Sinding forsamlingshus
søndag d. 30. juni kl. 14.00

Alle er meget velkomne!
Venlig hilsen Menighedsrådet

Vi beder om tilmelding senest 24. juni til Kurt Kleon 
Jeppesen på 4215 2244 eller kleonjeppesen@gmail.
com eller til Hanne Lynderup på 2129 7060. Hvis I får 
lyst i sidste øjeblik til at være med, men ikke har fået 
tilmeldt jer - så kom endelig alligevel. 
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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. 19. juni kl. 19.30  Sommermøde hos Eva og Jens, Asbjergvej. Taler er Krista Rosenlund Bellows, Vide 
     bæk. Krista er landsleder for Indre Missions Tværkulturelle Arbejde og vil tale over  
     emnet: “Apostlenes vækkelse - og vores”
Onsdag d. 28. august kl. 19.30  Studieaften i missionshuset v/ fritidsforkynder Kurt Nielsen, Holstebro

Indre Missions mødekalender:

Bibelgruppen mødes kl 19.30
5. juni hos Eva og Jens Thyssen, Asbjergvej 8
14. august hos Marianne og Peter Tolstrup, Søvndalvej 10
11. september hos Jytte og Bjarne Hoffmann, Kroghøjvej 4
9. oktober hos Dorrit og Lars Lodahl

 

Oversigt over arrangementer
28. maj  19.00 Byfestkoncert med Kølkærkoret i Sinding Kirke 

29. maj 17.30 Menneskebordfodbold-dyst mellem skolen og kirken til fordel for Dooni Dooni

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

30. juni 14 - 17 Afskedskaffe for Lise Edelberg og Peder Lundbye i Sinding forsamlingshus

Arrangementer 

Byfesten 2019

Tirsdag d. 28. maj kl. 19.00 indledes 
byfesten med koncert i Sinding kirke ved 
Kølkærkoret under ledelse af Beata To-
bianska. Efter koncerten vil der være en 
forfriskning og hyggeligt samvær i kirke-
huset. 
Onsdag d. 29. maj kl. 17.30 undfor-
drer et stærkt hold af kirkens ansatte og 
menighedsrådet et mindst ligeså stærkt 
hold af skolens ældste elever til en om-
gang menneskebordfodbold på byfest-
pladsen. 

Søndag d. 2. juni kl. 9.30 er der by-
festgudstjeneste i SØ-grillen, hvor vi 
får besøg af Ebbe Larsen, forstander på 
Møltrup Optagelseshjem, der er dagens 
gæsteprædikant.
Efter gudstjenesten er der kaffe og 
rundstykker i Sinding forsamlingshus kl. 
10.30, hvorefter Ebbe atter får ordet un-
der overskriften:

Når vi går i beåndede fædres spor, 
står vi i nutiden med rod i fortiden og 
kigger 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 kl. 11.30.
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Gudstjenester
 

JUNI  

2. 9.30 Byfestgudstjeneste i SØ-grillen, Ebbe Larsen  
  6. søndag efter påske
9. 9.30 Sinding kirke, Lise Edelberg
 11.00 Ørre kirke, Lise Edelberg  
  Pinsedag
10. 10.00 Sinding kirke, Lise Edelberg Andersen  
  2. pinsedag
16.  8.45 Ørre kirke, Lise Edelberg
  Trinitatis
18. 17.30 Plænen v/ Ørre kirke, Lise Edelberg  
  Minikonfirmandernes afslutningsfest
23. 10.00 Sinding kirke, Lise Edelberg 
  1. søndag e. trinitatis
30. 9.30 Ørre kirke, Lise Edelberg
 11.00 Sinding kirke, Lise Edelberg  
  2. søndag e. trinitatis - afskedsgudstjenester for Lise 

JULI

7. 10.00 Ørre kirke, Heidi Sun Nielsen 
  3. søndag e. trinitatis
14. 8.45 Sinding kirke, Borup Jakobsen 
  4. søndag e. trinitatis
21.  10.00 Sindig kirke, Anne Grethe Guldager
  5. søndag e. trinitatis 
28.  8.45 Ørre kirke, René Nord Hansen 
  6. søndag e. trinitatis 

AUGUST

4. 10.00 Ørre kirke, René Nord Hansen 
  7. søndag e. trinitatis
11. 8.45 Sinding kirke, René Nord Hansen  
  8. søndag e. trinitatis
18. 8.45 Ørre kirke, René Nord Hansen
  9. søndag e. trinitatis
25. 10.00 Sinding kirke, Anne Grethe Guldager
  10. søndag e. trinitatis

Ret til ændringer forbeholdes

Minikonfir-
mandernes 
afslutningsfest
Plænen v/ Ørre kirke
Tirsdag d. 18. juni kl. 17.30
7 dejlige børn fra Sinding skole har hver 
tirsdag siden slutningen af april gået til 
minikonfirmand i Ørre kirke.
Sammen med Lise og Hanne L bliver kirk-
en undersøgt fra yderst til inderst for at 
finde ud af alt det dejlige og spændende, 
som sker her.
Der er gode traditioner og rutiner som 
fx Ellas hjemmebagte boller i kirkehuset 
og gode sange og salmer i kirken. Men 
der er også en hemmelig overraskelse i 
minikonfirmandæsken hver eneste gang, 
som fortæller lidt om dagens emne.
Her er der et billede fra den tirsdag, hvor 
der gemte sig et varmt hjerte i æsken. 

Tirsdag d. 18. juni holder vi afslutnings-
fest på plænen v/ Ørre kirke. Vi starter 
med en gudstjeneste i det fri kl. 17.30, 
hvor børnene medvirker. Herefter er der 
let aftensmad fra grill og leg og hygge om-
kring legepladsen. Minikonfirmandernes 
familier er særligt indbudte, men alle an-
dre intesserede er meget velkomne.
Vi håber at se rigtig mange til en festlig 
gudstjeneste og hyggeligt samvær.
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Værd at vide...
Sognepræsten
Indtil 1/7

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.

Efter 1/7

Hold øje med kirkens hjemmeside 
www.oerresinding-kirker.dk eller ring på  
97 13 61 36, hvor telefonsvareren vil 
oplyse om, hvem der kan kontaktes.

  

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 spejdergrupperne i  
Tjørring og Skibbild-Nøvling. 
For yderligere oplysninger se hjemme-
siden www.tjørringspejder.dk (vedr. 
Tjørring) eller kontakt 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: 
Grethe Jeppesen, tlf. 60 67 61 02

Sinding Missionshus
Kontaktperson: Dorrit Lodahl,
Tlf. 29 82 70 84

Bibelgruppe
Kontaktperson: Jens Thyssen
Tlf. 97 13 60 02

Kirkebetjening og menighedsråd
Kirkebetjeningen
har alle fast fridag om mandagen.

Graver
Aksel Hvergel
Mobil: 2346 1374
tlf. i kirkehuset: 97 13 64 20
sinding.kirke@mail.dk

Gravermedhjælper
Hanne Jensen

Organist
Hanne Jensen

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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Kalenderen

Juni

02. 09:30 Byfestgudstj. og foredrag v/ Ebbe Larsen SØ-grillen og Sinding fors. hus Menighedsrådet

18. 17:30 Minikonfirmandafslutning Ørre kirke Menighedsrådet

30. 14:00 Afskedsreception for Lise Edelberg Sinding forsamlingshus Menighedsrådet

Juli

02. 09:00 Fiskeskole Karl Aage fiskesø Ørre-Sinding Lystfiskerforening

August

01.

04. Vildbjerg Cup Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

17. 09:00 Ørre marked Ørre-Sinding Lystfiskerforening

24. 10:00 Opstart Sinding Missionshus KFUM og KFUK i Tjørring - Rødderne 2.0

September

03. 13:00 Den japanske have i Struer Park Alle 91, 7600 Struer Ørre-Sinding Seniorklub

07.

08. 09:00 Store fiske dage Ørre forsamlingshus Ørre-Sinding Lystfiskerforening

17. 14:00 Hvordan forbereder vi os til den 3. alder Sportscafeen Ørre-Sinding Seniorklub

22. 12:00 Høstgudstjeneste og høstfest Sinding kirkehus efter gudstj. Menighedsrådet


