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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 Sin-
ding og Ørre og udsendes til samtlige 
husstande i Sinding-Ørre, samt til 
dem, der bor udenfor området og 
ønsker den tilsendt.

Indlevering af materiale til
Mia B. Andersen, Ørre Byvej 57. 
E-mail: 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 2020

Posten udkommer uge 22

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:
Ørre Præstegård anno 2019 
Foto: Benny Jeppesen

 2020
Deadline  Udkommer
1. februar  Uge 9
1. maj  Uge 22
1. august  Uge 35
1. november  Uge 48

Ørre Præstegård, som nu er dømt til nedrivning, blev bygget i foråret og sommeren 
1893. Den daværende præstegård var i så ringe en stand, at det ville være for 
omfattende og dyrt at restaurere den. I 1892 var embedet som sognepræst i Ørre-
Sinding Sogne blevet besat af Enevold Terkelsen, som kom fra en stilling i Ollerup. Juli 
1892 rejste Enevold Terkelsen til Ørre sammen med en ung arkitekt, Daniel Rasmussen, 
for at se på præstegårdsgrunden. Allerede i august var arbejdstegningen til en ny 
præstegård færdig. Det skulle være en moderne bolig med bl.a. et badeværelse – men 
det strøg biskoppen!
Den 25. september 1892 blev Enevold Terkelsen indsat som præst for menighederne 
i Ørre og Sinding Sogne. Indsættelsen blev foretaget af Provst Gabriel Kock.
Men hvor skulle det unge præstepar, Katrine og Enevold Terkelsen, så bo?
I Ørre Forsamlingshus var der en lille lejlighed, og der boede parret så et års tid inden 
den nye præstegård var færdig i sommeren 1893.
I en parentes kan nævnes, at de havde ansat en tjenestepige, den 16-årige Maren 
Nygaard, som var i huset ved dem i godt 3 år!
 
Lokalhistorisk Arkiv Sinding-Ørre

Ørre Præstegård

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

Pino Santana Andsbjerg 
Ørre Byvej 2 
Sinding
5 år den 14. marts

Philip Kidde Martinussen
Kragsnapvej 39, Ørre
10 år den 10. maj 

Fødselsdagsbørn
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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.
Magnus Bak Henneberg
Hjortehøj 4
7400 Herning
Fastnet tlf.: 21455735
Mobil: 40817277
magnusbakhenneberg@gmail.com

Gymnastikopvisning

Som afslutning på gymnastiksæsonen 2019/20 
afholdes der gymnastikopvisning

Lørdag d. 14. marts 2020 kl.10.00 

i hallen Sinding- Ørre Midtpunkt

Der vil være opvisning ved følgende hold:
Rollinger
Puslinge

Spilopperne
Springmix

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 gymnastikudvalg

Jeanet & Kristina, SGIF, udvalgsmedlem gymnastik
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening

Partners turnering Søndag den 8. marts 2020 kl. 10.00 

i Sinding-Ørre Midtpunkt – Hallen

Arrangør: Sinding Event
Sinding-Ørre Midtpunkt

Skoletoften 7
7400 Herning

Esben Lindholt: 29 72 45 38
Kristian Jørgensen: 20 86 64 24

Kent Larsen: 29 41 52 90

Pris pr. spiller kr. 200,-
Inkl. buffet.
Super hyggelig dag med 
Mindst 4 kampe
Slikskåle på bordene
Gode præmier
Kaffe og rundstykker ved 
ankomst.
God buffet
Kaffe/te og kager

Turneringen giver ingen adgang til DM i partners der afholdes af Gameinventors.

  Petanque 

Vi starter sæsonen mandag den 
20. april kl.13.30.

Kom og vær med til et hyggeligt 
spil og nyd det sociale samvær.
Trivsel og motion.

Kalenderen viser, at det er vinter, men 
virkeligheden er lidt anderledes. Nok har 
vi fået meget regn, men temperaturen, har 
været helt i top.
Siden sidst, har vi oplevet mange kroke-
taktiviteter. I november havde vi lyskroket, 
hvor 34 personer startede med dyresteg 
på Jægerbjerg. Ved mørkets frembrud, var 
vi 24 spillere, som dystede på lysbanen. 
Dagen sluttede med kaffe og præmier.
Sidst i november, havde Hammerum invi-
teret til hyggestævne. Vi var i alt 28 kro-
ketspillere, hvoraf de 9, kom fra Sinding. 
Hammerum bød på æbleskiver og gløgg.
Julefrokost blev det også til. Traditionen 
tro, havde Aage „sort svin“ med til at 
varme op på. Så kroketspil et par timer og 
derefter lidt godt til ganen. Dagen sluttede 
med en grillpølse.
Vi var 3 fra Sinding, som tog til julekroket-
stævne i Tim. 115 tilmeldte. Man må sige 
at kroketspillere ikke ligger stille på noget 
tidspunkt af året. Jørgen fik vin med hjem.
Vi var nogle stykker, som havde svært 
ved at vente på nytårsaften, så for at 
mindske tiden trænede vi kroket den 31. 
december.
Som noget nyt, havde Horne indbudt 
til nytårsstævne. Det fandt sted den 11. 
januar. Igen var vi 3 deltagere fra Sinding. 
Anders vandt vin.

Kroket

Nu nærmede vi os vores tur til at afholde 
hyggestævne, så banerne måtte saneres. 
Jørgen klippede og tromlede stadion, den 
11. januar, vist efter mørkets frembrud. Vi 
skulle jo lige hjem fra Horne. 
Hyggestævne i Sinding den 15. januar, 
som startede med at Jørgen gav frokost 
på Jægerbjerg. Vi var 33 spillere, som 
alle havde en rigtig dejlig dag. Desværre 
måtte Rita kapitulere, efter vi kom ned 
på banerne. Det viste sig at hun havde 
fået „øresten“, men heldigvis er hun på 
banen igen.
I torsdags, den 23. januar, havde vi invi-
teret Lind til Sinding, bare for at træne 
lidt sammen. Vi fik besøg af 8 spillere fra 
Lind, samt 4 spillere fra Hammerum. Også 
en rigtig hyggelig dag, hvor vi sluttede af 
med kage, kaffe og flødeboller i klubhuset.
Om ganske kort tid begynder planlægning 
af den kommende kroketsæson. Det glæ-
der vi os alle til.
Vi har stadig god plads til nye medlemmer. 
Alle er velkomne.

P.V.A
Kroketafdelingen

Grethe Buus Poulsen
Tlf. 28512503

Muldvarpejægeren arbejder
troligt videre.

På stadion, træningsbanen
og banen til Sinding Hovedgade,

har Jørgen Friis fanget nedenstående
antal muldvarpe

Årstal Antal
2012 2 stk.
2013 5 stk.
2014 8 stk.
2015 9 stk.
2016 10 stk.
2017 0 stk.
2018 2 stk.
2019 13 stk.
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Sted: Sinding-Ørre Midtpunkt, Skoletoften 7, 7400 Herning

Ørre Skytteforening og DGI Midtjylland inviterer til:

Stævne for hold og individuelle

Uofficielt DM i
Bueskydning
21. marts 2020

 Ørre Skytteforening tog i 2018 BUESKYDNING ind som en ny aktivitet 
i samarbejde med DGI Midtjylland. Der har været en stor interesse for 
denne nye sportsgren, der både henvender sig til familier / sportsskytter 
og jægere.

Vi har derfor taget tiltag til at kunne afholde et „Uofficielt DM“ her
i Sinding for alle de DGI Foreninger, der har startet denne nye aktivitet 
op og det er ca. 30 foreninger i Danmark p.t.

Grunden til, at det hedder et „Uofficielt DM „ er, at DGI Organisationen 
arbejder på at få et officielt program på plads hen over 2020, men vi 
springer allerede nu ud i det, og tager initiativ til et „Uofficielt DM“ i 
samarbejde med DGI Midtjylland.

Vi træner hver mandag aften kl. 18.30 – 20.30 og hver torsdag aften
kl. 19.30 – 21.30 i Sinding – Ørre Midtpunkt og om sommeren træner 
vi på vores skydebaner på Nybro Møllevej 9, 7400 Herning 

Vi glæder os meget til at se dig og evt. din familie til en gratis prøveaften
i Sinding – Ørre Midtpunkt, og vi håber også på, at nogle lokale 
interesserede vil lægge vejen forbi i forbindelse med vores stævne d. 
21.03.2020 for at få lidt inspiration fra denne nye sportsgren under DGI.

Læs i øvrigt om vores aktiviteter på hjemmesiden: 

www.oerre-skytteforening.dk

 

 

Åben efter aftale 

Buketter   (Bestil dagen før inden kl. 11:30) 

Bordpynt og blomster til fest 

Gavekurve  

Værtindegaver 
Eva Thyssen 
Asbjergvej 8, Sinding 
Mobil 50 52 16 62 
 

Altmuligmand / havemand 
søges nogle timer en gang 
imellem på ejendom mellem 
Sinding og Ørre.

Henvendelse efter kl. 17 på 
telefon 27 21 63 18

Altmuligmand / havemand 
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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: Jesper Kidde  
3135 0108

Borgerforeningen 
for Sinding-Ørre

Oversigt over
bestyrelsen:

Formand:
Bodil Jensen
Nøvlingvej, 7, 7400.
Mobil: 30635825
Mail: bjensen51@gmail.com 

Næstformand:
Jan Jensen
Ørrevænget, 21, 7400.
Mobil: 20326212
Mail: jensen.21@post.tele.dk

Kasserer:
Margit V. Jensen
Sofiedalvej, 7, 7400
Mobil: 25347225
Mail: mj@klimabyg.com

Sekretær:
Dorit Blindkilde Andersen
Vestermosevej, 40, 7400
Mobil: 20120983
Mail: dorit-blindkilde@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem:
Philip Nielsen
Asbjergvej, 4, 7400
Mobil: 23271245
Mail: Philip@lillebjerg.com
.

Sinding-Ørre bogen
- af Konrad Understrup, genoptryk af Borgerforeningen for 
Sinding og Ørre i 1985.
Kan stadig købes for kr. 160,- ved henvendelse til 
Ørre-Sinding Sognearkiv, Ørre Byvej 83
v/Wagn Christensen, Tlf. 2178 88 42

Jernindsamling foregår ved man selv afleverer i containeren i 
Hvepsebyen - af forskellige årsager henter vi ikke i år 
Vi ønsker f.eks. hårde hvidevarer (ikke frysere og køleskabe), 
olietank, maskindele, cykler, kobberledninger, bil/traktor batterier. 
Vi ønsker ikke sodavands-øldåser, da de fylder rigtig meget ift. 
vægten. 
Det indtjente går til vores aktiviteter og til ’lidt ekstra’ til skolen/
Midtpunktet. 

Arbejdsdagens opgaver bliver rengøring af 
hytter, opsætning af klatrestativ og rutsjebane, 
små reparationer, klip af træer og buske, 
fjerne ukrudt, planering af jord og såning af 
græs. Og der skal lægges nogle fliser, hvilket 
vi ved, vi er god til, ik? 
Vi starter med rundstykker kl. 8:30. Der 
vil være frokost m.m. til de fremmødte. 
Aht. forplejning ønskes tilmelding til Bodil 
tlf. 30 63 58 25 eller på begivenheden på 
Støtteforeningens facebookside. 

Vel mødt til en hyggelig dag 
Borgerforening, Støtteforening for Sinding-Ørre Midtpunkt og 
Udvalg til renovering af arealet omkring SØM 

 Jernindsamling og Arbejdsdag i Hvepsebyen 
og arealet omkring Sinding-Ørre Midtpunkt 

lørdag den 18. april 2020 kl. 9-15 
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Borgerforeningen 
for Sinding-Ørre

2020 er for SØB startet for bestyrelsen 
og diverse underudvalg nærmest på 
samme vis, som 2019 blev afsluttet – der 
er en masse større og mindre projekter 
og processer, der er gang i. I nummer 
af SØ Posten vil vi bringe en status for 
projekterne.
Medlemskab af Sinding-Ørre Borgerfor-
ening 1. oktober 2019 til 30. september 
2020.

Vi har besluttet, at det nu skal være slut 
med at tegne medlemmer så sent på året, 
som det tidligere er sket.
Derfor beder vi om, at alle nuværende 
medlemmer og meget gerne nye medlem-
mer betaler kontingent, hvilket kan foregå 
på nedenstående måde.
Personligt medlemskab 50 kr.
Husstandsmedlemskab 100 kr.
Betalingen kan ske via:
•  MobilePay på nummer: 465109
• Overførsel til 
 Reg. 7611 konto nr. 1166443

Det er også muligt at kontakte Margit 
mobil 25347225, hvis det ikke er muligt 
at betale via MobilePay eller bank.
Det er meget vigtigt ved betalingen at 
skrive sit fulde navn, og hvis man ønsker 
at modtage nyhedsbreve mailadresse. 
I de kommende måneder er der forskel-
lige aktiviteter. Søndag den 23. februar 
afholdes i samarbejde med Sinding For-
samlingshus fastelavnsfest i Sinding For-
samlingshus. 

Der bliver arbejds- og renoveringsdag i 
Hvepsebyen og arealet omkring Sinding-
Ørre Midtpunkt. Se opslaget og møde 
endelig op.
Søndag den 26. april afvikles den årlige 
dag for affaldsindsamling, som er en del 
af den landsdækkende affaldsindsamling 
arrangeret af Danmarks Naturfrednings-
forening. 

I år vil affaldsindsamlingen foregå i både 
Ørre og Sinding den samme dag. Der star-
tes samlet med rundstykker og kaffe i Ørre 

Naturskole klokken 9.00. Her fordeles 
ruterne, og det forventes, at der afsluttes 
klokken 11.30 med vand og øl.
Da vi mener, at det er af stor interesse for 
os som landsbyer, bringer vi en orientering 
om „Puljen til Landsbyfornyelse“, der er i 
Herning Kommune.
På baggrund af ændringer i finansloven 
har Herning Kommune fået del i Pulje 
til Landsbyfornyelse, og er blevet tildelt 
en statslig ramme på 1.020.729 kr. til 
anvendelse inden maj 2021. Der udover 
forventes en ramme på et tilsvarende 
beløb i 2020 – dvs. den forventede stats-
lige ramme til landsbyfornyelse er på 
2.041.458 kr. Efter 2020 kan der ikke 
forventes yderligere statslig ramme.
Anvendelse af den statslige ramme for-
udsætter kommunal medfinansiering på 
minimum 40%.

Rammen kan anvendes i byer med færre 
end 4.000 indbyggere og i det åbne land 
og kan bruges til følgende byfornyelses-
aktiviteter:
• Områdefornyelse,
• Istandsættelse af nedslidte private  

udlejningsboliger, ejer- og andelsbo-
liger, forsamlingshuse og erhverv be-
liggende i bygninger, der indeholder 
både beboelse og erhverv,

• Fjernelse af skrot og affald på bolig-
ejendomme,

• Nedrivning af nedslidte boliger og 
erhvervsbygninger,

• Kommunalt opkøb af nedslidte ejen-
domme med henblik på istandsæt-
telse eller nedrivning,

• Ombygning af tomme offentlige byg-
ninger og udlejningsboliger,

• Indretning af byrum på tomme grun-
de, hvor kommunalbestyrelsen giver 
– eller har givet – støtte til nedrivning 
efter byfornyelsesloven,

• Kondemnering af sundheds- eller 
brandfarlige boliger, og genhusning, 
når det er nødvendigt på grund af 
istandsættelse, nedrivning og kon-
demnering

Prioritering af byfornyelsesmidler
På baggrund af ovennævnte besluttede 
Byplanudvalget på mødet den 16.12. 
2019, at byfornyelsesmidlerne anvendes 
til aktiviteter i henhold til Puljen for Lands-
byfornyelse i form af nedrivning samt 
istandsættelse af til eks. Forsamlingshuse i 
byer med færre end 4.000 indbyggere og 
i det åbne land. Det blev ligeledes beslut-
tet, at der annonceres og gennemføres 
ansøgningsrunde i foråret 2020. Der kan 
tildeles op til 100% af udgifterne i støtte. 
Dog skal en evt. værdistigning modregnes 
støtten.

Det blev besluttet, at proceduren for til de-
ling af støtte sker som beskrevet nedenfor:
• Ansøgninger om støtte til nedrivning 

af privat bolig kan administrativt 
tildeles støtte på op til 50% af nedriv-
ningsudgifterne. Dette er i tråd med 
Herning Kommunes hidtidige praksis.

• Ansøgning om støtte til nedrivning på 
baggrund af lokalt, fælles initiativ og til 
gavn for lokalsamfundet samt nedriv-
ning af erhvervsbygninger behandles 
politisk i hvert enkelt tilfælde.

• Ansøgninger om støtte til istandsæt-
telse af f.eks. forsamlingshuse på 
baggrund af lokalt, fælles initiativ og 
til gavn for lokalsamfundet behandles 
politisk i hvert enkelt tilfælde

Det blev besluttet, at fristen for at udnytte 
et tilsagn om støtte fastsættes til et år fra 
tilsagnsdatoen i tråd med kommunens 
hidtidige praksis.

Med venlig hilsen
Sinding-Ørre Borgerforening

Bodil Jensen.

Nyt fra Borgerforeningen
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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

Vi havde vores ordinære generalforsam-
ling den 15. januar 2020. Der var 12 med-
lemmer mødt op, som fik en god og rolig 
generalforsamling. Hans Christensen og 
Michael Kristensen blev genvalgt til besty-
relsen. Der var et forslag til at ændre vores 
navn fra Ørre-Sinding Lystfiskerforening, 
til Ørre og Omegns Lystfiskerforening. 
Begrundelsen var primært, at vi kunne få 
et domæne navn til hjemmesiden, der er 
lettere at finde, fordi navnet er det samme 
som foreningens navn. Efter en diskussion 
med fordele og ulemper blev forslaget 
enstemmigt vedtaget. Kontingentet for-
bliver uændret for 2020. Kr. 360,- for en 
husstand, kr. 260,- for senior og kr. 60,- for 
junior.

Efter vi ikke fik tilladelse til at el-fiske, 
kunne vi ikke gennemføre vores projekt 
med Sinding skole.  Vi har derfor forsøgt at 
finde på noget nyt. Det ser ud til, at vi kan 
lave et nyt og spændende projekt med 
Sinding skole, men mere om det senere.
I januar blev jeg kontaktet af en lodsejer, 
der fortalte at Løven å var ramt af en for-
urening, som formentlig har slået meget 
af åens yngel ihjel. Især er æggene, som 
blev lagt i december, gået til. Det er jo 

sørgeligt for os, fordi vi prøver at skabe 
gode forhold for livet i åen, når vi laver 
gydepladser, og vedligeholder dem.
Hvis jeres børn gerne vil ud og prøve at 
fiske, måske sammen med nogle kam-
merater, og I ikke selv har mulighed for 
at tage med, kan I henvende jer til besty-
relsen, så skal vi nok tage med dem ud. 
Har I ikke selv udstyr, kan I låne det af 
os. Det kunne også være voksne, som er 
interesseret, det kunne være, hvor må vi 
fiske, og hvilke fisk er der at fange mm.?
Den nye sæson starter den 1. marts, dog 
er laks fredet til den 16. april, og stalling 
total fredet. Er man i tvivl, kan man finde 
det på nettet eller spørge bestyrelsen. Vi 
ser frem til en spændende sæson ved åen 
med gode oplevelser. Et ordsprog siger: 
„Man forlænger livet med en dag, for hver 
gang man er på fisketur“. Så læg skærmen 
væk og ta ud og fisk.
Pbv. Søren
            

Ørre og Omegns Lystfiskerforening.

8

Ørre og Omegns
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

Vi havde vores ordinære generalforsam-
ling den 15. januar 2020. Der var 12 med-
lemmer mødt op, som fik en god og rolig
generalforsamling. Hans Christensen og
Michael Kristensen blev genvalgt til be-
styrelsen. Der var et forslag til at ændre
vores navn fra Ørre-Sinding Lystfisker-
forening, til Ørre og Omegns Lystfisker-
forening. Begrundelsen var primært, at vi
kunne få et domæne navn til hjemmesiden,
der er lettere at finde, fordi navnet er det
samme som foreningens navn. Efter en dis-
kussion med fordele og ulemper blev for-
slaget enstemmigt vedtaget. Kontingen-
tet forbliver uændret for 2020. Kr. 360,-
for en husstand, kr. 260,- for senior og kr.
60,- for junior.

Efter vi ikke fik tilladelse til at el-fiske, kunne
vi ikke gennemføre vores projekt med Sin-
ding skole.  Vi har derfor forsøgt at finde
på noget nyt. Det ser ud til, at vi kan lave
et nyt og spændende projekt med Sinding
skole, men mere om det senere.
I januar blev jeg kontaktet af en lodsejer,
der fortalte at Løven å var ramt af en for-
urening, som formentlig har slået meget
af åens yngel ihjel. Især er æggene, som
blev lagt i december, gået til. Det er jo

sørgeligt for os, fordi vi prøver at skabe
gode forhold for livet i åen, når vi laver
gydepladser, og vedligeholder dem.
Hvis jeres børn gerne vil ud og prøve at
fiske, måske sammen med nogle kamme-
rater, og I ikke selv har mulighed for at
tage med, kan I henvende jer til bestyrel-
sen, så skal vi nok tage med dem ud. Har
I ikke selv udstyr, kan I låne det af os. Det
kunne også være voksne, som er interes-
seret, det kunne være, hvor må vi fiske,
og hvilke fisk er der at fange mm.?
Den nye sæson starter den 1. marts, dog
er laks fredet til den 16. april, og stalling
total fredet. Er man i tvivl, kan man finde
det på nettet eller spørge bestyrelsen. Vi
ser frem til en spændende sæson ved åen
med gode oplevelser. Et ordsprog siger:
„Man forlænger livet med en dag, for hver
gang man er på fisketur“. Så læg skærmen
væk og ta ud og fisk.
Pbv. Søren

     Ørre og
Omegns Lystfiskerforening.

Ørre-Sinding
Lystfiskerforening

NYT NAVN OG NYT LOGO

Ørre og Omegns 
Lystfiskerforening
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Kære alle i Ørre og i Sinding
Jeg er jeres nye præst! Det er vildt at sige. 
Jeg hedder Lasse Bøgh Madsen, jeg er 
30 år, og jeg har for nylig slået mig ned i 
Ørre sammen med min kæreste Camille 
og vores kat Jago. 
Min kæreste og jeg kommer fra Aarhus, 
hvor vi har boet og studeret de sidste 
mange år.
Det har været en lang proces med at 
finde det rigtige præstejob. Men da jeg så 
den fine og rørende sang og musikvideo, 
som Ørre-Sinding kirker og Baunekirken 
havde lavet, besluttede jeg at give den 
hele armen, for jeg var sikker på, at jeg 
ville passe godt ind her. Det lykkedes  - 
og nu skal jeg i kjolen og kraven. Jeg ser 
meget frem til det, og glæder mig helt 
enormt meget til at begynde. 
Jeg håber, jeg kommer til at blive en god 
præst for jer.
Udover at pakke ud og hænge op, så ar-
bejder Camille i Birk som studievejleder, 
og jeg er så småt gået igang med at for-
berede mig til livet og jobbet som præst.
Der er en stor forventningsglæde hos os – 
og det hele bliver uden tvivl rigtig godt og 
spændende! Jeg glæder mig meget til at 
døbe jeres børn, konfirmere jeres unge, 

vie jeres par, begrave jeres ældre og ikke 
mindst fejre gudstjeneste og prædike for 
jer. 
Jeg håber, vi ses i kirken og i livets oppe 
og nedture, hvor jeg er klar, når I har 
brug for en snak eller bare en til at lytte.  

Men måske ses vi også uden for kirkens 
vægge - til morgensang på skolen -  til 
badminton i hallen - til seniorklub eller til 
andre kulturelle begivenheder eller kon-
certer i området og i Herning.

Kærlig hilsen Camille og Lasse 
(og Jago) <3 

Konfirmation d. 10. maj
Søndag d. 10. maj 2020 er der konfirma-
tion af 4 unge mennesker i Sinding kirke. 

Den lille flok har mødtes til konfirmand-
forberedelse i Ørre et antal onsdage i 
løbet af skoleåret og har haft hele to 
undervisere. Anne Grethe Guldager har 
haft efterårets og vinterens undervisning 
og den sidste del i foråret vil Lasse Bøgh 
Madsen varetage, ligesom det er Lasse, 
der skal konfirmere de unge.
De fire er begyndt at glæde sig og ser 
frem til en festlig konfirmationsdag, der 
begynder med gudstjeneste i Sinding 
kirke kl. 10.00.
Hvis man har lyst til at glæde konfir-
manderne med en hilsen, er det muligt 
at lægge telegrammer i Sinding kirkehus 
under gudstjenesten.

Konfirmander 
 Sinding kirke
10. maj 2020

Andrea Skov Kvium
Oscar Berg Duelund Sørensen

Sebastian Holm Søgaard
Thomas Kæseler Nielsen

Stort tillykke til jer 
og jeres familier!
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Nyt fra menighedsrådet
Der er sket meget siden sidst. Man kan 
roligt sige, det har været en periode fyldt 
med spørgsmål. 
Vi har taget afsked med Anne Grethe 
Guldager, som har været vikar hos os 
siden september 2019. Vi vil gerne sige 
hende STOR TAK, for medleven og 
tilgang til at være en del af vort sogn. Vi 
ønsker hende alt det bedste, når hun nu 
for 7. gang går på pension.
Vi var heldige at finde en lejebolig til den 
nye præst på Ørre Byvej 37. Der skulle 
laves en lejekontrakt - men så begyndte 
spørgsmålene at dukke op - for hvordan 
er det mon med regler omkring leje?
Der blev valgt kandidater ud til 
prøveprædiken og samtaler. Hvordan 
skulle det foregå i kirken? Hvad var 
vigtigt at få spurgt om? Hvordan skulle 
udvælgelsen foregå, når vi ikke selv 
kunne bestemme det hele? Heldigvis var 
vi ret enige. Og det var skønt at kunne 
give Lasse Bøgh Madsen en opringning - 
og at han også lød glad.
Men så var der igen spørgsmål - for 
hvornår måtte vi fortælle alle, at der var 
ansat en ny præst? Hvordan skulle vi så 
sikre, at alle der havde lyst til at deltage 
i ordinationen, kunne komme afsted? 
Hvordan med indsættelsesgudstjenesten

- hvad skulle vi gøre, hvis Ørre Kirke var 
for lille? MEN hvor har det været dejligt 
at mærke den store opbakning. Det har 
gjort både ordinationen og indsættelsen 
til dage, som jeg sent vil glemme. Så TAK 
for det.
Også her vil jeg gerne benytte lejlig-
heden til at byde Camille og Lasse 
hjertelig velkommen til Ørre-Sinding 
sogn. Vi glæder os til samarbejde, til sam-
vær - og til at bygge og udvikle kirke hos 
os.
En skøn flok tog også imod invitationen 
til et informationsmøde sidst i november 
i den gamle præstegård - og i skrivende 
stund er den ved at blive skilt ad - for at 
kunne blive fjernet på den rigtige måde. 
- Der vil løbende blive lagt billeder på 
hjemmesiden. Tegninger og budget til 
en ny præstegård er lavet, sendt ind til 
godkendelse og derefter underskrev 
vi en aftale omkring bygningen af nyt. 
MEN der er stadig MANGE detaljer, som 
endnu ikke er taget stilling til…  Der står 
spørgsmålstegn ud for hvilke mursten, 
klinker, gulve, armaturer, inventar 
til køkken og bad, lys både inde og 
ude…. og meget mere. Det giver mange 
spørgsmål. 
Den næste tid byder også på spørgsmål:

Hvordan får Lasse den bedste start hos 
os? - hvad skal der til, for at Lasse får de 
bedste muligheder for at lære sognet og 
de mennesker der bor her, at kende?
Hvad og hvordan forløber tingene her 
hos os? - hvad skal vi starte med at drøfte? 
Skal rådsmøderne forløbe på samme 
måde som tidligere? - Hvilke udvalg har 
vi - og hvad med de frivillige?
Hvordan og hvornår får vi skiftet taget på 
Ørre Kirke?
Hvornår kan vi begynde at kigge på nye 
ting, som fx helhedsplanen på Sinding 
kirkegård eller renovering af Sinding 
Kirke? 
Hvordan ser det ud, når der i 2020 skal 
vælges nyt menighedsråd?
Ja - der er valg til menighedsrådet i 2020 
- og der er kommet en ny valgform - en 
valgforsamling. Den kan du læse mere 
om på hjemmesiden. Men allerede nu 
vil vi gerne invitere alle til informations-
møde i Ørre Forsamlingshus, tirsdag 
d. 12. maj kl. 19.30. 
Der skal nok melde sig endnu flere 
spørgsmål også fremover. Det har alt i 
alt været en virkelig spændende og lære-
rig periode - men der er stadig meget 
spændende, der venter. 

Jytte Hoffmann

Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg 2020
Ørre Forsamlingshus
12. maj kl. 19.30

Der er valg til Menighedsrådet i efteråret, 
og i år kommer det til at foregå på en helt 
ny måde, som bedst kan sammenlignes 
med foreningers valg af bestyrelse på en 
generalforsamling. Selve valget er fastlagt 
til den 15. september, men allerede her i 
foråret går forberedelserne i gang.
Orienteringsmødet d. 12. maj stiller 
skarpt på, hvad vi vil med kirken her hos 
os. Det er derfor en god chance for at 
være med til at præge det lokale kirkeliv. 
I løbet af aftenen vil Menighedsrådet be-
rette om arbejdet i den forgangne peri-
ode og se frem mod kommende opgaver.

Her bliver der også åbnet op for en drøf-
telse af, hvad vi hver især synes, er vigtigt. 
På aftenen vil vi desuden gøre rede for, 
hvordan valget kommer til at foregå og 
klarlægge regler, frister osv. i forbindelse 
med valget.

Vi håber mange vil bakke op om kirke-
livet og menighedsrådets arbejde ved at 
deltage denne aften. Menighedsrådet er 
vært ved kaffen. Tilmelding er ikke nød-
vendig.

Menighedsrådet
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Oversigt over arrangementer 

19. mar. 19.30 Sangaften i Sinding forsamlingshus

23. apr. 18.00 SogneBio i Sinding kirkehus ”Unge Astrid”

3. maj 14.00 Alsang på plænen bag Ørre kirke

12. maj 19.30 Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg i Ørre forsamlingshus

2. jun. 19.00 Byfestkoncert i Sinding kirke v/ gospelkoret Good Time

7. jun. 9.30  Byfestgudstjeneste i SØ-grillen og foredrag i Sinding forsamlingshus v/ Frederik Svinth

Arrangementer 

Sangaften
Torsdag d. 19. marts kl. 19.30
Sinding forsamlingshus
Vi har i nogle år bedt forskellige lokale 
borgere om at sammensætte en sangaf-
ten med de sange, de bedst kunne lide. 
Det er blevet en rigtig god tradition, som 
vi fortsætter denne torsdag aften. Dog 
prøver vi noget lidt nyt denne gang. I 
stedet for at udpege nogle til at stå for 
aftenen, vil programmet og sangene blive 
valgt af dem, der gerne vil foreslå en 
sang uden at stå ”på scenen”. Vi sørger 
for højskolesangbøger, kaffe og kage og 
har fået Torsten Østerby fra Nøvlingskov 
Efterskole til at passe klaveret – og så 
glæder vi os til en dejlig aften med mas-
ser af gode sange.
Kom og syng med!

Pris inkl. kaffe: 50,- kr. 
Tilmelding senest 16/3 til Birgit Chris-
tensen på birgit-steen@hotmail.com el-
ler 4097 6167 eller til Gitte Simonsen på 
2393 8432. 

SogneBio: Unge Astrid
Torsdag d. 23. april kl. 18.00
Sinding kirkehus
Torsdag d. 23. april viser vi til sæsonens 
sidste SogneBio filmen ”Unge Astrid” 
om Astrid Lindgrens unge år. Det er en 
rørende og medrivende film, som be-
stemt er værd at snakke om.
Som sædvanlig begynder vi aftenen med 
fællesspisning og slutter med en snak om 
filmen over kaffen.
Pris. 70,- kr. Tilmelding til Kurt Jeppesen 
på 4215 2244 eller kleonejeppesen@
gmail.com senest 20. april.

Alsang
Søndag d. 3. maj kl. 14.00
Plænen bag Ørre kirke
Den 4. maj kan vi i år fejre 75-året for 
Danmarks Befrielse. Det vil vi gøre med 
sang. Denne søndag eftermiddag holder 
vi ”Alsang” på plænen neden for Ørre 
Kirke. Alsang var under besættelsen et 
stort tilløbsstykke mange steder i landet, 
hvor mennesker samledes for at synge 
gode danske sange. På den måde min-
dede de sig selv og hinanden om det 
danske, de var fælles om og opmuntrede 
hinanden med sang og fællesskab.

Vores lokale Malthe Dalsgaard har lovet 
at fortælle lidt om Alsangen, og så skal vi 
ellers bare synge en god flok sange. Tag 
selv kaffe og brød med – og en stol eller 
et tæppe at sidde på. Vi håber på rigtig 
godt vejr, men ellers står Ørre Kirke jo lige 
i nærheden, hvis vi får brug for at komme 
i læ.
Tilmelding er ikke nødvendig – og ar-
rangementet er ganske gratis.
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I Sinding Missionshus holder vi møde ca 1 gang om måneden, og alle er velkommen. Nogle aftner er mest for voksne, og andre 
er for hele familien. Formålet er at være sammen om Biblens fortællinger om Jesus, og det gøres både i sange, snak og sjov.

Onsdag d. 25. marts kl. 19.00 Generalforsamling i missionshuset
Onsdag d. 22. april kl. 19.30 Fælles kredsaften i Snejbjerg missionshus: “Kirkens vækst i dag”. Der bliver også indslag med  
    musik og sang.
Fredag d. 24. april kl. 18.00 Familieaften med fællesspisning. Rødderne laver maden. Vi regner med at se film og hygge os  
    efter vi har spist. Tilmelding til Dorrit. Pris 40 kr for voksne, 20 kr for børn.
Torsdag d. 30. april kl 19.30 Fælles aften med Skibbild-Nøvling i Nøvling menighedshus v/ MF Niels Andersen: “Bibelen el 
    ler Jesus - hvad er vigtigst?
Onsdag d. 27. maj kl. 19.30 Mødeaften i missionshuset v/ provst Carsten Hoffmann, Vildbjerg
Fredag d. 5. - søndag d. 7. juni Årsmødefestival på Mørkholt Strand Camping. Lodahls har pladsen ved minigolfbanen og  
    man er hjertelig velkommen.

Indre Missions mødekalender:

Bibelgruppen mødes kl 19.30 i private hjem. Alle er velkommen

11. mar. hos Dorrit og Lars Lodahl, Nybyvej 20
15. april hos Eva og Jens Thyssen, Asbjergvej 8
6. maj hos Grethe og Kurt Jeppesen, Asbjergvej 12
3. juni hos Jytte og Bjarne Hoffmann, Kroghøjvej 4

Gudstjeneste søndag d. 7. juni kl. 9.30
Med start i SØ-grillen

Byfesten 2020
Åbningskoncert tirsdag d. 2. juni kl. 19.00
Sinding kirke

Traditionen tro begynder vores byfest 
med en festlig kirkekoncert. Og festligt 
bliver det, når Henrik Tjagvad med-
bringer sit gospelkor Good Time Gospel 
Choir. Måske kan du hverken sidde stille 
eller lade være med at synge med – men 
det behøver du heller ikke. Vi glæder os 
til at åbne byfesten med masser af livs-
glæde og god musik. Koncerten er gratis 
- og bagefter serverer vi en forfriskning i 
Kirkehuset. 

Legestuesalmesang i Sinding kirke
Igen i foråret 2020 udbyder vi legestue-
salmesang for 1 - 3 årige inkl. en voksen 
i Sinding kirke.
Vi synger og leger og hører historier, alt 
sammen tilpasset livlige børn i kirkens 
rum. Alle er velkomne til nogle sjove og 
glade eftermiddage.
HVORNÅR: tirsdage kl. 16.45  - 17.30
OPSTART: tirsdag d. 24. marts
HVOR: Sinding kirke
FOR HVEM: 1 - 3 årige med familie
HVAD: salmer og sange, sanser og sjov!
Tilmelding til Hanne L (2129 7060)

Prædikant er Frederik Svinth, foredrags-
holder, uddannet KaosPilot og iværksæt-
teren bag SNAK spillet. Gennem 6 år har 
Frederik Svinth samarbejdet med flere 
af landets organitioner om at forstå og 
kæmpe mod ensomhed i Danmark.

Efter formiddagskaffen i Sinding forsam-
lingshus får vi et foredrag med emnet: 
Venskab og ensomhed.
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Gudstjenester
 

MARTS 
1. 8.45 Ørre Kirke, Heidi Sun
  1. søndag i fasten
8. 8.45 Sinding Kirke, Lasse Bøgh Madsen     
  2. søndag i fasten
15.  10.00 Ørre Kirke, Lasse Bøgh Madsen  
  3. søndag i fasten
22. 10.00 Sinding Kirke, Lasse Bøgh Madsen (kirkekaffe)
  Midfaste
29. 10.00 Ørre Kirke, Lasse Bøgh Madsen 
  Mariæ bebudelsesdag

APRIL
5. 10.00 Sinding Kirke, Lasse Bøgh Madsen  
  Palmesøndag
9. 16.30 Sinding Kirke, Lasse Bøgh Madsen  
  Skærtorsdag - fællesspisning efter gudstjenesten
10. 10.00 Ørre Kirke, Lasse Bøgh Madsen  
  Langfredag - cellist Jonathan Slaatto medvirker
12.  9.30 Ørre Kirke, Lasse Bøgh Madsen
 11.00 Sinding Kirke, Lasse Bøgh Madsen
  Påskedag - fløjtenist Charlotte Norholt medvirker
13.  8.45 Sinding Kirke, Heidi Sun
  2. påskedag
19.  10.00 Ørre Kirke, Lasse Bøgh Madsen (kirkekaffe)
  1. søndag efter påske
26.  10.00 Sinding Kirke, Hans Chr. Borup Jakobsen
  2. søndag efter påske  

MAJ
3. 10.00 Ørre Kirke, Lasse Bøgh Madsen
  3. søndag efter påske
8. 10.00 Sinding Kirke, Lasse Bøgh Madsen
  Bededag
10. 10.00 Konfirmation i Sinding Kirke, Lasse Bøgh Madsen  
  4. søndag efter påske
17. 10.00 Ørre Kirke, Lasse Bøgh Madsen (kirkekaffe)
  5. søndag efter påske
21. 8.45 Sinding Kirke, René Nord Hansen  
  Kr. Himmelfartsdag
24. 10.00 Ørre Kirke, Anne Grethe Guldager  
  6. søndag efter påske
31. 9.30 Ørre Kirke, Lasse Bøgh Madsen 
 11.00 Sinding Kirke, Lasse Bøgh Madsen 
  Pinsedag
2. Pinsedag - mandag d. 1. juni - deltager vi i friluftsgudstjenesten ved Hedeagerkirken

Lidt om påsken
Vi glæder os til at fejre påske i vore kirker 
dette forår.
Skærtorsdag d. 9. april vil der være 
fællesspisning i Sinding kirkehus efter 
gudstjenesten kl. 16.30. Alle er meget 
velkomne ved dette fællesskabsmåltid, 
men vi vil naturligvis gerne vide lidt om, 
hvor mange der kunne tænke sig at være 
med. Tilmeldning til Tove Justesen senest 
d. 5. april (5194 9153).
I lighed med tidligere år vil der være 
musikalsk deltagelse ved nogle af påskens 
gudstjenester.
Langfredag d. 10. april får vi besøg af  
cellist Jonathan Slaatto, der med sin fan-
tastiske og stemningsfulde musik vil un-
derstøtte den liturgiske gudstjeneste.
Påskedag d. 12. april medvirker 
fløjtenist Charlotte Norholt som solist og 
giver påskebudskabet en ekstra dimen-
sion med de smukke melodier. Begge 
musikere er til daglig en del af Ensem-
ble MidtVest og vi glæder os til endnu 
en gang at byde de dygtige kunstnere 
velkommen i vore kirker.

Minikonfirmand 
Hvis du går i 3. klasse - så se her:

Torsdag d. 2. april starter vi til minikon-
firmand i Ørre kirke og kirkehus. Hold 
øje med din postkasse, for der kommer 
snart et brev, som fortæller om, hvad 
minikonfirmand går ud på, og hvad vi 
skal lave. Men det bliver rigtig sjovt og vi 
skal lære en masse om kirken, om Gud 
og om ham der Jesus.
Vi glæder os til at se jer alle sammen!

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

Fødsel. Registreringen sker gennem 
hospitalet. 

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

Navngivning. Indtastes via borger.dk.

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

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

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

Faste aktiviteter

KFUM-spejderne
Der henvises til spejdergrup-
perne  i  Tjørring og Skibbild-
Nøvling. For yderligere oplysninger se 
www.tjørringspejder.dk (vedr. Tjør-
ring) 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: 23 46 13 74
tlf. i kirkehuset: 97 13 64 20
sinding.kirke@mail.dk

Gravermedhjælper
Hanne Jensen
Sabina Tolstrup

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

Tjek vores hjemmeside:  
www.oerresinding-kirker.dk

Sognepræsten 

Lasse Bøgh Madsen

Ørre Byvej 37, Ørre

7400 Herning

Tlf: 4246 5744

Mail: LBM@km.dk

Ønskes dåb eller vielse i Ørre eller Sin-
ding kirker, kontakt da sognepræsten 
for at aftale nærmere.

Personlig mail til menig-
hedsrådet 

Grundet persondataloven har alle  
menighedsrådsmedlemmer fået en  
personlig mail via kirkeministeriet.  
Find adresserne på vores hjemmeside.
Ønsker du at sende en personlig mail 
til hele rådet, kan du skrive til adressen 
9170@km.dk 
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Ørre 
Forsamlingshus

Oversigt over
bestyrelsen:

Formand:
Jette Fogh Madsen
Telefon 23394599
foghm@mail.dk
 
Næstformand:
Marie Knudsen
Telefon 26746166
Marie@pc-privat.dk
 
Økonomisk ansvarlig:
Jens Arne Mikkelsen
Telefon 40986388
Post@bmt-tag.dk
 
Udlejning:
Lene Lindgren Nielsen
Telefon 97136359
 

Leo Lisby
Telefon 97136373
langfrom@mail.dk

Torsdag den 21. januar afholdtes den 
ordinære generalforsamling i Ørre For-
samlingshus. Der var ca. 30 fremmødte, 
hvilket var yderst tilfredsstillende.
Formandens beretning, som var skrevet af 
Lone, blev læst op af Jette.  Lone valgte 
i december måned at trække sig   af hel-
bredsmæssige årsager.
Vi har haft et travlt 2019 med en del 
aktiviteter i huset. Her et uddrag fra be-
retningen:
• Koncert med „Bibi og Snif“:  En rigtig 
god og hyggelig aften, som selvfølgelig 
var udsolgt.
• Arbejdsdag i huset:  Rengøring i huset 
samt opsætning af nyt hegn i gården.
• Ørre Marked: Knap så mange kræm-
mere, til trods for at der var tilmeldt 34. 
men også meget dårligt vejr.
•Koncert med „Slåbrok Band“: Også 
en rigtig god aften som også var udsolgt.
•Julestue:  I år var der udvidet med et 
stort telt på terrassen og det var en fan-
tastisk lørdag med en del nye udstillere/
sælgere og mange besøgende fra både 
opland og by. Så god en opbakning, at 
det er blevet besluttet, at der igen er 
julemarked i år, og det bliver lørdag den 
14. november.
•Koncert med Doug Adkins: Nogle gange 

må man arbejde hurtigt, og det gjorde 
Jette, da vi fik tilbudt at få countrysan-
geren Doug Adkins på besøg i Ørre til 
en koncert. Den blev selvfølgelig også 
lynhurtigt udsolgt.                    
•Juletræstænding:  Igen i år var vi samlet 
rigtigt mange til fællessang og spisning. Vi 
var vel ca. 90 denne aften.
Derefter fremlagde Jette regnskabet, som 
blev godkendt. Og hun fortalte at vi står 
med store økonomiske udfordringer i 
2020. Efter kloakering i Ørre, har vi fået 
vand i kælderen, det skyldes at grundvan-
det ikke længere kan trække væk. Vi arbej-
der pt. på sagen som bliver en bekostelige 
affære. Vi kan hører der er flere husstand 
i Ørre som har samme problem. Der var 
ingen indkomne forslag.
Valg til bestyrelsen: her skulle vi finde 2 
nye medlemmer, da Lone, som før nævnt, 
havde trukket sig, og Mette ønskede ikke 
genvalgt, da hun flytter fra byen. Vi siger 
velkommen til vores 2 nye medlemmer, 
som blev Lene L. Nielsen og Marie Knud-
sen. Efter generalforsamlingen konstitu-
erede bestyrelsen sig. Dette kan læses på 
oversigten over bestyrelse.
Tusinde tak til alle vores hjælper i 2019 

Som tidligere skrevet, skal vi have fundet 
en løsning omkring vandet i kælderen. 
Når dette er sket, skal vi have væggene 
repareret, da de allerede har trukket en 
del fugt. Så det er skønt, at en del meldte 
sig under generalforsamlingen til at hjælpe 
os i år. Vi får lavet et udvalg, som kan stå 
for det udendørs og et, som kan stå for 
det indendørs. Det skal I have en stor tak 
for, så vi i fællesskab kan fortsætte den 
gode udvikling i huset. Lene vil stå for 
udlejningen og Käthe har ligeledes meldt 
sig til at hjælpe med udlejningen.
Vi håber på, at vi kan få lagt nyt gulv her 
i 2020, hvis der kan findes penge til det. 
Dette har været et ønske i flere år.

Vi har pt. 2 koncerter på tapetet – Den 
første bliver her den 4. april med Ib Grøn-
bech, denne koncert blev udsolgt allerede 
i sommer. Vi skrev derefter kontrakt med 
Sussi og Leo til den 26. september. Denne 
seddel hæng vi op i vores opslagstavle ved 
huset til vores årlige julestue, og hold da 
op det gik stærkt, så uden at reklamere 
andre steder – må vi allerede nu melde 
udsolgt.

Vi skal også afholde vores Ørre Marked 
den 15. august – Julestue den 14. no-
vember og Juletræstænding 1. søndag 
i advent den 29. november. Hvem ved 
– det skulle være mærkeligt, om vi ikke 
fandt på noget mere .

Aktiviteter mm. 2020

Den 4. april er der koncert med 
Ib Grønbech

Den 26. september er der koncert med 
Sussi og Leo 
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Kalenderen

Februar

18. 14:00 Glæder og humor i livet og
kirken Sportscafeen Ørre-Sinding Seniorklub

19. 19:00 Kunst & Kaffe: Hyggecafé Sportscaféen Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening

20. 18:00 SogneBio: Dommerens
Valg Sinding Kirkehus Menighedsrådet

21. 19:00 Familieaften, Hanne og
Flemming Hebsgaard Sinding Missionshus Sinding Indre Mission

29.
01. 18:00 Hallour Joensen 2020 Sinding Gymnastik- &

Idrætsforening

Marts

03. 14:00 Blodpropper i hjernen og
hjerneblødning Missionshuset Ørre-Sinding Seniorklub

06. 17:00 Åben Hal Køleskab Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening

07. 10:00 Emne om Paulus Sinding Missionshus KFUM og KFUK i Tjørring - Rødderne
2.0

11. 19:00 Kunst & Kaffe: Hyggecafé Sportscaféen Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening

17. 14:00 Barndomsfortællinger Sportscafeen Ørre-Sinding Seniorklub

19. 19:30 Sangaften Sinding forsamlingshus Menighedsrådet

21. 10:00 Trangia mad Sinding Missionshus KFUM og KFUK i Tjørring - Rødderne
2.0

31. 14:00 Vendte ryggen til Jehova Sportscafeen Ørre-Sinding Seniorklub

April

04. 10:00 På Asbjergvej 12 Asbjergvej 12 KFUM og KFUK i Tjørring - Rødderne
2.0

04. 18:30 Ib Grønbeck koncert
UDSOLGT Ørre Forsamlingshus Ørre Forsamlingshus

14. 13:30 Besøg på Tekstilmuseet Vestergade 20, 7400
Herning Ørre-Sinding Seniorklub

15. 19:00 Kunst & Kaffe: Hyggecafé Sportscaféen Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening

17. 17:15 Young Praise Solgården, Tarm KFUM og KFUK i Tjørring - Rødderne
2.0

23. 18:00 SogneBio "Unge Astrid" Sinding kirkehus Menighedsrådet

24. 19:00 Familieaften med Rødderne
2.0 Sinding Missionshus Sinding Indre Mission

28. 14:00 Opvækst på Vesterbro Missionshuset Ørre-Sinding Seniorklub

Maj

03. 14:00 Alsang Plænen bag Ørre kirke Menighedsrådet

09. 10:00 Udflugt Sinding Missionshus KFUM og KFUK i Tjørring - Rødderne
2.0

12. 08:30 Heldagsudflugt til
Christiansfeld

Missionshuset Ørre-Sinding Seniorklub

13. 19:00 Kunst & Kaffe: Hyggecafé Sportscaféen Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening

15.
17. Børne Festival Hurup Thy KFUM og KFUK i Tjørring - Rødderne

2.0

23. 10:00 Familietur Karl Aage fiskesø Ørre-Sinding Lystfiskerforening

Juni

02. 19:00 Byfestkoncert
v/gospelkoret Good Time Sinding kirke Menighedsrådet

07. Byfestgudstjeneste og
foredrag

SØ-grillen og Sinding
forsamlingshus Menighedsrådet

30. Fiskeskole Karl Aage fiskesø Ørre-Sinding Lystfiskerforening




