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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 2020
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,-.

Forside:
Marianne Damgaard, Ørre

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

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

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

Fødselsdagsbørn

Genforeningsstenen

Genforeningsstenen står eller mere korrekt ligger på Jægerbjerg i Sinding – det er der,
hvor Sofiedalvej og Visgårdvej mødes. Stenen er rejst og lavet af Axel Steensberg som
14-årig, da han ønskede at markere genforeningen.

Axel Steensberg er født i 1906 i Lille Stensbjerg i Sinding. Han tog studentereksamen
som 25-årig og blev Dr.Phil. i 1943. Han studerede og beskrev dansk almueliv gennem
tiderne, og især de danske bondegårde havde hans store interesse. Inden han tog
studentereksamen, arbejdede han i landbruget, så hans interesse for bøndernes vilkår
og muligheder blev grundlagt i barndommen og ungdommen.

Axel Steensberg har skrevet ca. 140 artikler og bøger. Han døde i 1999.

Lokalhistorisk Arkiv Sinding-Ørre

 

 

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 
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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 Borgerforening håber alle har
det godt på trods af denne så helt igen-
nem forandrede hverdag og liv, vi har nu.
Desværre kan vi ikke gennemføre æ Sin-
ding daw – det er rigtig trist. En stor tak til
alle grupper og enkeltpersoner, der med-
virkede til at få et endog meget fint pro-
gram for æ Sinding daw sat sammen.
Nogle af aktiviteterne og arrangementerne
kan nok „genbruges“ til næste år.

På trods af det så lukkede land er der for-
skellige projekter, der arbejdes med at få
klargjort til at kunne videreføres og gen-
nemføres i praksis.

Lån af Hvepsebyen og SØ Grillen vil frem-
over kunne ske ved, at kontakte Bodil
bjensen51@gmail.com eller 30635825.
Ved lån af Hvepsebyen og SØ Grillen, skal
man være klar over, at man ikke kan sikre
sig, at der ikke kommer andre og benytter
arealet samtidig.
Der er nogle praktiske forhold, man skal
sørge for, når man låner Hvepsebyen og
SØ Grillen.
Man skal tage alle affaldsposer med hjem,
der skal ryddes op på arealet, grill og bål
skal være slukket, presenningerne skal træk-
kes fra, køkkenet skal rengøres og toilet-
tet skal aftørres.
Vi har jo i Sinding-Ørre Borgerforening
været så heldige, at vi har fået puljemidler
fra Landsbykoordinationsudvalget, 65.500
kr. og Borgersamarbejdspuljen, 62.500 kr.
Disse midler er ansøgt og bevilget til
opgradering af arealet omkring Sinding-
Ørre Midtpunkt, „Oasen-Ørrevænget“,

arealet ved „Dråbebroen“ i Ørre samt til
nye velkomstskilte/byportaler til Nybro,
Ørre og Sinding.
I arealet omkring Sinding-Ørre Midtpunkt
er der fortsat en del ting, der skal arbejdes
med at få etableret. Det er håbet, at der i
sensommeren kan afholdes arbejdsdage
for at få ordnet og opbygget lege- og
aktivitetsting samt værestedsmuligheder.
Der er nu ved at være styr på byggetilla-
delsen til Multibanen, der skal placeres i
skolegården – det bliver så godt for bør-
nene og de unge mennesker.
En stor tak skal lyde til alle sponsorer af
midler så multibanen har kunnet blive en
realitet.
„Oasen-Ørrevænget“ er ved at være klar-
gjort til at blive jordbehandlet. Derefter er
det planen, at der skal etableres nogle
fauna- og blomsterbede rundt på arealet.
Der etableres også slåede stier, placeres
borde- og bænkesæt, plantes nogle frugt-
træer og buske hen i sensommeren/efter-
året.
Arealet ved „Dråbebroen“ skal opgraderes
med fældning af træer og under-
bevoksning i hegnet.  Bøgetræerne, der
står længst mod Ørre Byvej skal ud til vej-
siden stynes, op i en højde af 4,20 m, der
er kravet, så køretøjer kan passere uden
at blive ramt.
Kloakering og forskønnelse af Ørre nær-
mer sig en afslutning. Vejafdelingen for-
venter at få en tidsplan i ugen fra den 4. –
8. maj for, hvornår det sidste lag asfalt
lægges. Der vil blive udført et bump i svin-
get ved Ørre Forsamlingshus i forbindelse
med dette asfaltarbejde.

Medlemstegning til Sinding-Ørre Borgerforening
Specielt i denne tid, hvor vi skal holde afstand, vil vi meget opfordre til, at alle
nuværende og meget gerne nye tegner medlemskab af og betaler kontingent til
Sinding-Ørre Borgerforening, hvilket kan foregå på følgende måder:
Personligt medlemskab 50 kr. og husstandsmedlemsskab 100 kr.

Betalingen kan ske via:
• MobilePay på nummer: 465109
• Bankoverførsel 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 vigtigt ved betalingen at skrive sit fulde navn, og hvis man ønsker at

modtage nyhedsbreve at skrive sin mailadresse.
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Borgerforeningen
for Sinding-Ørre

Kloakering- og forskønnelsesplanen for
Sinding er tæt på at være færdigbearbej-
det.
Der stiles mod politisk behandling i juni
måned, udbud af arbejdet i sensomme-
ren/efteråret og med planlagt opstart i Sin-
ding Hovedgade og Ørrevej marts 2021.

„De fire hjørnestene“ er titlen på et pro-
jekt, der arbejdes med i et samarbejde
mellem repræsentanter fra Sinding-Ørre
Lokalhistorisk Arkiv, SØ-Tanken/Sinding-
Ørre Borgerforening, Museum Midtjylland
og Herning Kommune.
Indholdet er i en kort form historien, der
kan fortælles med udgangspunkt i Ørre-
området. Det er fortællingen om
landbrugskulturen i Midt- og Vestjylland,

de sociale skel og de religiøse vækkelser i
slutningen af 1800-tallet med hele
brydningstiden, der har formet det samfund,
der er vores i dag. Det er også historien
med de vilde sociale, religiøse og politi-
ske forandringer, der går før og knytter an
til industrialiseringen – tekstilindustrien på
vores egn.

Sinding-Ørre Borgerforening har betalt for
den nye hjertestarter ved Ørre Forsamlings-
hus og servicering med nyt batteri og elek-
troder i hjertestarteren ved Sinding-Ørre
Midtpunkt, så nu har vi heldigvis funktions-
duelige hjertestartere igen.
I skrivende stund er der ikke klarhed over,
om det bliver muligt at afholde Sankt Hans
Festen. Hvis det bliver muligt, vil der an-

nonceres via nyhedsbrev, Sinding-Ørre
facebook samt fysiske opslag.

Skulle der være noget, som I gerne vil tale
med Sinding-Ørre Borgerforening om, har
forslag, ideer og tanker om vores lokal-
område, er I meget velkommen til at kon-
takte Bodil eller andre bestyrelsesmedlem-
mer – oversigten over bestyrelsen er her
på siden.

Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer.
Pas på jer selv og hinanden – „Det bliver
godt igen“

Med venlig hilsen
Sinding-Ørre Borgerforening

Bodil Jensen.

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

Ørre og Omegns
Lystfiskerforening

Ørre og Omegns Lystfiskerforening
 Vejret er ikke nemt at forudsige. For
halvanden måned siden var vi ved at
svømme væk, og nu hvor der ikke har
regnet i april, er der begyndende tørke,
og landmændene er begyndt at vande
deres marker. Det er måske en udvikling
til det mere ekstreme vejr vi ser nu. Men
vi kan ikke styre vejret, og kan nok heller
ikke blive enige om hvordan det skal være.
Så vi må bare få det bedste ud af det som
det er.
Udsending af Posten til medlemmer der
bor udenfor Ørre og Sinding, bliver stoppet
efter dette nr. Er man interesseret kan man
henvende sig til bestyrelsen. Indlægget til
Posten vil fremover være at finde på vores
hjemmeside.
 Vi arbejder stadigvæk på at forbedre
forholdene for fisk i vore vandløb. I år vil vi
lave vandpleje i Sunds Nørre å. Det bliver
i samarbejde med lodsejer Tom, Sinding
skole, Herning kommune og DTU Finn
Sivebæk. Vi vil gerne takke for velvilje fra
alle. Planen er i hovedtræk en
bestandsanalyse her til sommer, til efteråret

lave gydebanker, og så afsluttende med
en bestandsanalyse næste sommer. Så
bliver det spændende at se hvor meget
effekt det har haft.
Vores nye hjemmeside
www.oerreogomegnslystfiskerforening.dk
er oppe at køre, så kig ind og se aktiviteter,
fiskevand, regler og love mm.
Til slut lidt om Coronaen og hvad den
betyder for os. Vi aflyser familieturen til
Karl Aages fiskesø her i maj, og da Ørre
Marked er aflyst, kommer vi heller ikke
der. Vi håber på, at vores fiskekonkurrence
til september kan afvikles. Men man kan
stadigvæk tage ud for at fiske og nyde
vores dejlige natur, om det så regner eller
det er solskin, man skal bare tage det
rigtige tøj på.

Pbv. Søren
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Ørre
Forsamlingshus

 Disse Corona-tider har desværre også ramt
Ørre Forsamlingshus – snøft. Vi var dog
så heldige at få flyttet koncerten med Ib
Grønbech til den 7. november.
Forhåbentligt får vi et godt efterår, så vi
kan få lidt indtjening denne vej. Der af-
holdes dermed tre koncerter i efteråret.
September er det Susi og Leo (udsolgt),
oktober gentager vi succesen med
Doug Adkins, og her er godt gang i sal-
get, en tredjedel er allerede solgt. I no-
vember kommer så Ib Grønbech (Udsolgt)
til Ørre. Derudover har vi vores Julemarked
d. 14. november - og 1. søndag i advent
har vi igen juletræstænding. Ørre Marked
har vi desværre også måtte aflyse i år, grun-
det regeringens udspil omkring forbud
mod større forsamlinger.
Vi har haft store udgifter her i starten af
året. Vi har været nødt til at få installeret
en dyk-pumpe, både udenfor og indenfor
i huset, samt fået lagt dræn i kælderen.
Det medførte også, at vi måtte lægge nyt
gulv i kælderen. I den forbindelse har vi så
måttet udskyde nogle af vores andre pro-
jekter, som vi gerne ville have haft udført
i år, bl.a. nyt gulv i salen, samt ønske om
at få skabt en bedre akustik i salen. Der-
udover skulle vi også gerne have lavet
noget om ved elinstallationerne i huset.
Men som så mange andre må vi op på
hesten igen og se at få tjent lidt penge til
det.
Vi skal også lige gøre opmærksom på, at
vi endnu ikke har været rundt for at sælge
medlemskort, dette har vi valgt med vilje,
for at holde afstand, men vi skal nok
komme rundt som vi plejer. Hvis der er
nogle som brænder for at komme af med
kr. 50,00, som medlemskortet koster, må
man meget gerne overføre til vores konto
7617-2021784 eller på mobilepay 173678,
husk lige at påføre navn, så I kan få jeres
medlemskort senere.

Omkring den 15. august har vi besluttet,
at såfremt der bliver åbent lidt op omkring
større forsamlinger, vil vi afholde en dag i
Forsamlingshuset, for at vi stadig kan stå
sammen i vores lokalsamfund, men dette
er med forbehold, vi er nødt til at afvente,
hvad Mette Frederiksen melder ud efter

den 10. maj, men da der er deadline på
posten her den 30. april, kommer vi med
dette udspil nu. Så følg med i dagspres-
sen og på Facebook, vi skal også nok
hænge noget op ved huset, så snart vi ved
noget. Men planen er, at vi vil starte om-
kring kl. 15.3o hvor vi kan snakke lidt sam-
men og der vil være aktiviteter for bør-
nene. Hvis der er nogle som er brændt
inde med noget som de skulle have haft
solgt på Ørre Marked, kan man evt. stille
lidt boder op ved vejen i løbet af dagen –
så vi kan få en hyggedag, store som små.
Programmet i huset vil se sådan ud.

Kl. 15.30 vil der være noget for de mind-
ste og de voksne kan drøfte verdens-
situationen

Kl. 18-18.30 Vil der være helstegt patte-
gris som vi plejer – Dette betinger dog, at
der er 60 tilmeldte og ellers finder vi bare
på en anden god menu.

Pris for at være med er:
Voksne 100 kr. Børn under 14 år 50 kr.
Børn under 3 år gratis

Tilmelding kan ske til Marie 26746166 eller
Jette 23394599 senest den 1. august

På vegne af bestyrelsen
Benny Jeppesen

I disse Corona-tider
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Bestyrelsen har siden generalforsamlingen
i efteråret arbejdet med overdragelse af
div rettigheder efter udskiftning i besty-
relsen, det lyder måske nok ret simpelt –
men tro mig det er det ikke, da Sinding
forsamlingshus er en momsregistreret selv-
ejende institution er der mange steder der
skal ændres – og ventes på behandling.
Når man har en sund forretning, med
penge på kontoen, er man ikke interes-
sant for bankerne – hvilket skinner klart
igennem på sagsbehandlingstiden.
Men det er efterhånden ved og være lyk-
kedes hele vejen rundt – så kom
„Corona´en“
I denne tid, hvor intet er som det plejer
og være, har det naturligvis også nogle
konsekvenser for forsamlingshuset.
Vi kiggede ind i et år med exceptionelle
mange udlejninger – ja selv om vi gerne
selv havde arrangeret en fest kunne det
ikke lade sig gøre og finde ledige tider –
banko kørte superb – og planlægning af
byfesten var gået ind i sidste fase, alt i alt
tegnede økonomien i huset sig rigtig godt.
Fra Herning kommune var der givet tilsagn
om tilskud til renovering af klimaskærmen
på den store sal (På jysk kaldet udskiftning
af vinduer og diverse andre reparationer
af facaden), og det bliver gennemført
trods „corona“ tid, simpelthen fordi vindu-
erne er begyndt og synke sammen med
fare for de falder ud.
Netop da Statsministeren lukkede landet
ned, sad 65 spillere i forsamlingshuset og
spillede banko, det var det laveste delta-
ger antal vi har haft i flere år – påvirket af
den allerede begyndende nervøsitet om-
kring sygdommen – og første gang vi har
afsluttet en aften med underskud i mands
minde, de blev naturligvis straks informe-
ret om at bankospillet blev spillet færdig,
men at der ikke kunne spilles banko i hvert
fald de næste 2 onsdage.
Det har jo siden udviklede sig til og om-
fatte en hel del flere aflyste spille aftener
– og for den sags skyld – al anden aktivi-
tet i forsamlingshuset, i skrivende stund
ved vi ikke hvornår der igen kommer akti-
vitet i huset.

Sinding
Forsamlingshus

Oversigt over
bestyrelsen:

Formand:
Philip Nielsen

Næstformand:
Kristian Nytoft

Kasserer:
Johannes O. Pedersen

Sekretær:
Inga M. Pedersen

Medlem:
Anna Nielsen.

Det vil uden tvivl have voldsomme konse-
kvenser for nogle forsamlingshuse, men
vi er så heldige at der er sparet „ en pæn
sjat“ penge sammen på kontoen til den
kommende kloakseparering og renovering
af parkeringspladsen, samtidig er det også
heldig at der ikke er nogen gæld i huset,
det er en ting som vi i bestyrelsen sætter
stor pris på..
Vi har dog stadig faste udgifter i huset, på
årsplan i omegnen af 100.000 kroner, som
ikke på nuværende tidspunkt er omfattet
af nogen hjælpepakke, huset er nu „sat i
dvale“ med et minimum af varme og strøm-
forbrug – men alligevel ikke mere lukket
ned end at det kan åbnes op igen i mor-
gen. Vi begrænser udgifterne det vi kan
uden og ødelægge huset.
Vi kan klare en nedlukning meget længe,
det får dog den betydning at de planlagte
forbedringer på udenoms arealerne, der
skulle ske sammen med kloaksepareringen
i 2021, nødvendigvis må tilpasses økono-
mien og i yderste konsekvens kan det be-
tyde at vi kun udføre det der er strengt
nødvendig for at overholde lovgivningen.
Der skal nok komme en tid igen hvor vi
kan ændre parkeringspladsen, den skal nok
kunne bruges til sit formål længe endnu,
selvom vi gerne så den fornyet.
Det er bestyrelsens klare, utvetydige og
absolut u diskutable holdning, at vi under
ingen omstændigheder optager gæld i
Sinding Forsamlingshus.
Når nu vi skal finde noget positivt i ned-
lukningen har det medført mulighed for
at få malet radiatorer, nogle vægge og la-
keret gulvet – Johannes og Bengt har vir-
kelig været i gang – hvad skulle forsam-
lingshuset gøre uden ildsjæle?
Så snart vi får mulighed for igen og lukke
op på en forsvarlig måde skal vi nok være
klar – vi glæder os til og få liv i huset igen.
Med håbet om en snarlig genåbning af
forsamlingshuset og god sommer til alle
vore brugere.

På bestyrelsens vegne.
Philip Nielsen, formand

Kære alle brugere af Sinding Forsamlingshus.



7

Kirkesiden

Vi er allesammen forbundet
Det er en mærkelig tid at være præst i. 
På den ene side bør vi præster hjælpe 
alle de steder, vi kan. Vi skal være fore-
gangsmænd og kvinder i en krisetid. Vi 
bør have flere husbesøg. Vi bør holde 
små minigudstjenester ude i naturen. Vi 
bør diske op med mindst én online guds-
tjeneste om ugen. 
På den anden side så er der så meget at 
nytænke, at det mindste bliver et større 
projekt. Det kræver lidt mere end som 
så, at gøre alle de ting. Desuden skal 
vi også på nuværende tidspunkt sta-
dig overholde de samme retningslinjer 
som vi har fået givet fra biskop, provst, 
kirkeministeriet og statsministeren helt 
fra begyndelsen af denne Corona-æra. 
Desværre gælder det lidt tid endnu.
Men nu, hvor vi præster ikke hver uge 
forbereder os til søndagens gudstjeneste, 
ikke snakker med dåbsforældre eller 
pårørende til afdøde og ellers ikke er 
særlig synlige i de lokale fælleskaber, så 
er der sat tid af til at ordne have, sam-
le ikeamøbler og bage surdejsbrød på 
den nye røremaskine. Det er hyggeligt. 
Omend ikke alt er blevet gjort endnu og 
venter stadig på sig. 
Selvom vi hver har vores projekter og 
gøremål, så synes jeg også det er svært 
at samle sig om alle ting og finde tid og 
overskud til det hele. 
Jeg må være ærlig og sige, at i en tid, 
hvor der kræves noget ekstra, men hvor 
spørgsmålet nager om, hvad der helt 
konkret kræves, så bliver det hele lidt 
uoverskueligt.
Præstens rolle må nærmest nytænkes i 
alle ting, for at jeg kan være en god præst 
for jer.
Der er mange, som siger til mig, at det 
må være svært at begynde i et nyt arbej-
de og så med det samme lukke ned for 
alle de tiltag, som kirken har bygget op. 
Det er jeg meget enig i. Det giver fornyet 
energi og overskud at træde i præste-
kjolen og vende mine tanker med jer, og 
jeg savner det inderligt. Jeg håber sådan, 
at vi, når vi kommer over på den anden 
side af det her, kan mødes og holde en 
stor og festlig gudstjeneste sammen. 

Så håber jeg, at vi kan vende og dreje 
ting, om livet og kærlighed og tro og håb. 
Og vi må huske på, at selvom vi har svært 
ved at mødes fysisk, så er vi stadig for-
bundet på kryds og tværs. 
Vi er jo allesammen forbundet af et el-
ler andet. Byernes veje. Gode oplevelser 
og erfaringer. Smuk natur. Musvågen som 
hænger ud ved motorvejsafkørselen. Per-
sonlige snakke med store ord og smukke 
tanker. En stok og en stav.
Indtil vi mødes, kan jeg give jer et lille 
citat fra salme 23, som fortrøstningsfuldt 
giver en snært af håb i en mørk tid: 
“Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg 
intet ondt, for du er hos mig, din stok og 
din stav er min trøst.”

Nu vælger jeg at gøre noget ved denne 
lidt rastløse og lidt uoverskuelige tilstand, 
jeg er i - og jeg håber I vil med.
Jeg vil meget gerne invitere jer til en lille 
begivenhed om et par uger. 

“Photo walk med præsten”
Torsdag den 25. juni kl. 19.00 mødes vi 
ved Ørre Kirke. Derfra går vi en tur rundt 
om byen hen ad Vestermosevej, over 
Ørre Byvej og hen på Kragsnapvej, indtil 
vi når kirkestien og følger den tilbage til 
kirken. På denne her tur er der mulighed 
for, at vi kan sludre om løst og fast, og 
sammen måske give hinanden lidt mere 
kulør og farve på livet. Jeg tager mine 
tre kameraer med, hvor jeg kan udlåne 
to af dem til tre af jer. De som allerede 
har et kamera, kan tage det med og hvis 
I ikke har det, så  kan I bruge jeres mo-
biltelefoner. Så tager vi lidt billeder og 
snakker imens. Jeg tager også en kage og 
en kande kaffe med.  
Jeg håber, I har lyst til at tage med mig. 
Måske har I nogle gode lokale historier 
forbundet med de steder, vi krydser? 
Måske har I bare brug for at snakke lidt 
med mig? Måske har I bare brug for lidt 
frisk luft og lidt kreativ udfordring?
Når turen er forbi, så siger vi tak for nu, 
og så jeg vil meget gerne om I kan sende 
mig et par af jeres yndlingsbilleder, som I 
har taget på turen. 
Så kommer de på facebook og jeg ud-
vælger ét par stykker af dem, som kom-
mer op og hænger ovre i kirkehusene i 
Ørre og i Sinding. 
Jeg håber, I er med på idéen og har lyst til 
at gå turen med mig.

Med hensyn til husbesøg, så må I meget 
gerne ringe til mig på 42465744, hvis I 
kender nogen, som kunne have godt af 
eller brug for et besøg eller bare en lille 
snak. 
Ja, det er svært at være præst i denne her 
tid, men jeg er her stadigvæk og står til 
rådighed, og I må hjertens gerne bruge 
mig. 
Kærlige og gode hilsner i en svær tid. 

Sognepræst, Lasse Bøgh Madsen
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I Sinding Missionshus plejer vi at mødes ca en gang om måneden, til snak om biblen og tro. Pga. Corona-situationen holder vi 
lukket i øjeblikket, og afventer hvornår der åbnes for, at fællesskaber kan mødes igen. 
Når der åbnes, er vi klar med følgende plan:
19. juni kl.19.30  Sommermøde hos Eva og Jens Thyssen, Asbjergvej 8 
12. august kl. 19.30  Møde i Missionshuset, hvor vi får besøg af Brian Rosted fra foreningen Åbne Døre. De bringer bibler  
   ud i dele at verden, hvor det normalt ikke er tilgængeligt, og Brian vil fortælle om dette arbejde.  
Bibelgruppedatoer er den 3/6 og 26/8. Vi aftaler senere, hvor det foregår. 

Indre Missions mødekalender:

Nyt fra menighedsrådet
2020 bliver på mange måder et skelsæt-
tende år. 
Vi har fået ordineret og ansat en ny 
præst. Han fik knap lov til at starte - med 
alle de udfordringer, spørgsmål og tanker, 
det bringer med sig – før han og vi andre 
skulle lukke ned og gå hver til sit. I starten 
blot et par uger… - Og ja, det skal vi jo 
nok klare. Men efterhånden som ugerne 
er gået, påsken er lagt bag, konfirmatio-
nen er blevet flyttet, byfesten aflyst (og 
mange andre konsekvenser) – ja, så er 
flere af de oplevelser og situationer, hvor 
man som ny præst og par i sognet, ville 
have god mulighed for at lære menne-
sker at kende, også udskudt. 
Coronatiden har fået mange til at tænke 
i nye baner for – også som kirke – at nå 
ud i hjemmene. Også her i sognet er 
der tænkt nye tanker og blandt andet 
er Ørre-Sinding kirker kommet på Face-
book. 
Ad den vej, er det muligt at nå ud til nog-

le på nye måder, men vi er klar over, at-
det langt fra er alle. De andagter, stille 
stunder og korte gudstjenester, vi lægger 
på vores facebookside vil også kunne 
findes på kirkernes hjemmeside.
Byggeriet af den nye præstegård er ikke 
gået i stå. – I skrivende stund er soklen 
sat – så man kan se størrelsen. På ori-
enteringsmødet i efteråret lovede vi, at 
der kom mere information. Dette kan 
man se på hjemmesiden – hvor der er 
tegninger over indretningen samt det 
udvendige snit fra alle sider. Ligesom der 
løbende lægges billeder fra byggeriet ind 
på hjemmesiden. 
Den sidste periode har budt på valg af 
materialer indenfor. Der er, ikke over-
raskende, MANGE beslutninger at træffe, 
men når vi hver især byder ind med de 
bedste erfaringer – så kan det da kun 
blive godt.
Vi har i en årrække fået ført kirkernes 
regnskab af kordegnen i Tjørring. Hun

meddelte her i foråret, at hun har fået 
andet arbejde – væsentligt tættere på 
bopælen. Det var vi ærgerlige over, da 
vi var rigtig glade for Randis dygtige og 
venlige måde at gå til arbejdet på, så da 
vi fik tilbud om at fortsætte med hende 
som regnskabsfører, og de i Tjørring også 
kunne drage fordel af at søge om at bruge 
de ekstra timer selv, sagde vi med glæde 
ja tak til tilbuddet. Så vi fortsætter med 
Randi som regnskabsfører og glæder os 
samtidig over det gode samarbejde på 
andre områder med Tjørring. Vi har lært 
hinanden godt at kende i processen med 
at få ansat en fælles præst, og det glæder 
vi os til at bygge videre på – til gavn for 
begge vore sogne og for Lasse, som jo ar-
bejder begge steder.
Vi glæder os til at åbne kirkerne op – til 
liv og samvær, til stilhed og eftertænk-
somhed, til glæde og savn – ja, faktisk til 
det, der kort sagt er LIVET.

Jytte Hoffmann

Orienteringsmøde om valg til menighedsrådet 
Ørre Forsamlingshus, 9. juni kl. 19.00

Som nævnt i sidste nummer af Posten, er 
der 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 de 15. september, men allerede her i 
foråret går forberedelserne i gang. 
Over hele landet er orienteringsmøderne 
pga. coronakrisen udsat til d. 9. juni. Her 
hos os foregår det i Ørre Forsamlingshus, 
hvor vi håber, at mange fra sognet vil 
møde op for at bakke op om og være 
med til at præge det lokale kirkeliv. 

I skrivende stund tyder det på, at grænsen 
for, hvor mange mennesker, man må for-
samles, hæves før mødet, så vi må gerne 
blive mere end 10.
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. Samtidig vil vi tage hul på 
snakken om, om der skal findes nye kan-

kandidater til menighedsrådet, så vi i god 
tid før valgmødet i september kan vide 
os sikre på, vi har navne nok på listen til 
både menighedsråd og suppleanter. 
Vi håber mange vil bakke op om kirke-
livet og menighedsrådets arbejde ved at 
deltage denne aften. Menighedsrådet er 
vært ved kaffen. 
Tilmelding senest 5. juni til Kurt Jeppesen 
på 4215 2244 eller kleonjeppesen@
gmail.com - af hensyn til kaffen og af 
hensyn til overholdelse af det til den tid 
gældende forsamlingsforbud.

Menighedsrådet
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Gudstjenester

Byggeriet af den nye præstegård skrider 
stille og roligt frem. Følg med i proces-
sen på kirkens hjemmeside oerresinding-
kirker.dk

 

Det er ved redaktionens deadline stadig uvist, hvordan processen omkring kirkernes 
åbning og afholdelse af gudstjenester kommer til at udmønte sig, så det er sunds-
hedsmæssigt forsvarligt.
Derfor forbeholdes ret til ændringer i denne vejledende gudstjenesteplan - følg med 
på hjemmesiden oerresinding-kirker.dk, på kirkernes Facebook-side og i dagspressen.

MAJ
31.  9.30 Ørre Kirke, Lasse Bøgh Madsen
 11.00 Sinding Kirke, Lasse Bøgh Madsen
  Pinsedag

JUNI 
1. 10.00 Fælles friluftsgudstjeneste v/ Hedeagerkirken, Gl. Kirkevej 33
  2. pinsedag
7. 10.00 Sinding Kirke, Asger Korsholm      
  Trinitatissøndag
14.  10.00 Ørre Kirke, Lasse Bøgh Madsen  
  1. søndag efter trinitatis - kirkekaffe efter gudstjenesten
21. 10.00 Konfirmation i Sinding Kirke, Lasse Bøgh Madsen 
  2. søndag efter trinitatis
28. 8.45 Sinding Kirke, René Nord Hansen 
  3. søndag efter trinitatis

JULI
5. 8.45 Ørre Kirke, Heidi Sun 
  4. søndag efter trinitatis
12. 10.00 Sinding Kirke, Lasse Bøgh Madsen  
  5. søndag efter trinitatis
19. 10.00 Ørre Kirke, Lasse Bøgh Madsen  
  6. søndag efter trinitatis - kirkekaffe efter gudstjenesten
26.  8.45 Sinding Kirke, René Nord Hansen
  7. søndag efter trinitatis  

AUGUST
2. 10.00 Ørre Kirke, Lasse Bøgh Madsen
  8. søndag efter trinitatis
9. 10.00 Sinding Kirke, Lasse Bøgh Madsen
  9. søndag efter trinitatis
16. 10.00 Ørre Kirke, Lasse Bøgh Madsen 
  10. søndag efter trinitatis
23. 8.45 Sinding Kirke, René Nord Hansen  
  11. søndag efter trinitatis
30. 10.00 Sinding Kirke, Lasse Bøgh Madsen 
  12. søndag efter trinitatis - konfirmandvelkomst og kirkekaffe

 

Oversigt over 
arrangementer 

9. juni kl. 19.00 

Orienteringsmøde vedr. menighedsråds-
valg i Ørre forsamlingshus

21. juni kl. 10.00 

Konfirmation i Sinding kirke

25. juni kl. 19.00 

Photo walk med præsten - gåtur med 
start fra Ørre kirke (se omtale)

Kirkerne er åbne 
igen
Vi må nu igen åbne vore kirkerum. Det 
er vi rigtig glade for, og vi håber, mange 
får glæde af det. Vi opfordrer til, at man 
benytter muligheden for at bruge kirk-
erne til ro, stilhed og eftertanke. 
I kirkerne kan du finde inspiration til 
bøn og eftertanke, og qr-koder til, hvis 
du ønsker at lytte til en salme på din mo-
biltelefon. I Sinding Kirke er der endvi-
dere skabt mulighed for at tænde et lys. 
Vi har selvfølgelig også stillet håndsprit 
frem, som skal benyttes, og vi opfordrer 
til, at man rører ved så lidt som muligt. 
Medbring om muligt din egen salmebog.

Med venlig hilsen
Menighedsrådet

Ny præstegård 
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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 Familieretshuset.

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, 7400 Herning

Tlf: 4246 5744

Mail: LBM@km.dk

Fridag: mandag 

 (indtil 1/8 - herefter fredag)

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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Hvordan fungerer skole genåbningen?

Du har måske været i en dagligvares butik
for nyligt, hvor du skulle spritte dine hæn-
der af men er det også sådan i skolen?

Sinding skole åbnede gradvist hvor 3.-4.
klasse startede den 15. april, derefter kom
1.-2. som startede dagen efter og til sidst
startede 5. og 0. klasse om fredagen.
Den første dag for hver klasse startede med
at få et vaske hænder kursus, en snak om

deres nye pause tider og hvilke områder
de skulle være i pauserne. Der blev blandt
andet også snakket om hvilket bestemt
sted de skal vaske hænder. Det skal gøres
før de går ind fra pauserne og før de skal
spise.
Det er dog ikke kun det der er anderle-
des, de har også fået nye mødetider for
hver klasse og andre tidspunkter hvor de
får fri på fx. 5. skal møde 7:35 og har fri
13:00. Klasseværelserne er heller ikke de
samme, de har 2 meters afstand per bord.
Der er også blevet sat meget mere fokus
på at være udenfor og lave faglige ting
derude.
Vi har spurgt lidt ind til hvad Sebastian
Alman Alstrup Nielsen syntes om at være
ude i skolen mere og andet.
Hvor meget mere er i ude?: Vi er meget
mere ude for at formindske smitterisikoen
men vi er lidt mindre ude på kolde dage.
Er det træls at være så meget ude?: Jeg
syntes det er dejligt at være så meget ude

på grund af den friske luft i forhold til et
klasseværelse
Vil du være mere ude?: Jeg syntes at det
er tilpas, i nogen timer kan man vælge om
man vil være ude eller inde det kan jeg
godt lide.
Hvad laver i derude?: Det man plejer at
gøre inde, gør vi nu mere ude og vi har
nogen faglige løb.
Syntes du at du lære nok ude?: Jeg syntes
det er sjovt at være ude, men jeg tror ikke
vi lære meget mere end vi ellers ville have
gjort indenfor.
Hvordan syntes du at skole er?: Nogen
ting vi gør for at undgå smitten syntes jeg
er lidt overdrevent, men det er dejligt at
være ude.
Hvad syntes du om de nye mødetider:
Jeg syntes det er fint nok og kortere
dage er dejlige.

Mikkel Tamstrup Strunck, 5. kl

 Skolegenåbningen

Corona eller ej, så lever vi heldigvis alle
sammen endnu.
Men sikke da en anden verden, vi lever i.
Det har vi ikke prøvet før, i vores liv.
29. februar blev Stadion og træningsbanen
tromlet. Men til hvilken nytte ?
Vi troede, at vi skulle starte ud med et
meget tidligt onsdagsstævne. Der var ellers
god gang i tilmeldinger til stævnet. 95
spillere havde meldt deres ankomst. Men
vores corana virus ville noget andet.
Ligeledes var der mange, som havde
forespurgt til Æ Sinding Daw kroketstævne,
og mange havde givet tilsagn. Desværre
er vi brændt inde med vinderglas, som jo

er årstalsdateret. Men det er selvfølgelig
småting i.f.t., hvad det øvrige Danmark må
lide af store økonomiske tab.
Vi nåede lige at holde opstartsmøde på
Jægerbjerg, inden Danmark lukkede ned.
Vi planlagde hvem der ville med til de
første stævner og hvem der ville spille
med i turneringer.
Som slut på dagsordenen, måtte vi lukke
ned for træning og aktiviteter i øvrigt.
Så vidt vides er der en li l le flok
kroketspillere, som har mødtes på Stadion.
4 andre har mødtes på Jægerbjerg. Alle
har holdt sig udenfor og i pæn afstand af
hinanden.

Med tiltro på, at Danmark igen begynder
at åbne op, har i udvalgsregi, planlagt
sommerens turneringer i Hold – og
Parturnering, med opstart den 26. maj. Om
det så bliver en realitet, må tiden vise.

P.V.A.
Kroketafdelingen

Grethe Buus Poulsen
Tlf. 28512503

Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening

Kroket

Sinding Ørre Midtpunkt
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Redaktionen
ønsker alle
en rigtig god sommer!


