
1

Nr. 3
26. årgang
August
2020

Indhold:

Side: 2
Fødselsdagsbørn

3 og 4:
SGIF

Side: 5
Ørre
Forsamlingshus

Side: 6
Sinding
Forsamlingshus

Side: 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13 og 14
Kirken

Side: 15
Ørre skytteforening
Ørre og Omegns
Lystfiskerforening

Side: 16 og 17
Sinding Ørre
Midtpunkt

Side: 18 og 19
Sinding - Ørre
Borgerforening

Side: 20
Kalenderen

- er en model af Sindinggaard lavet af Bengt Schelde-Larsen, Sinding. (mere omtale på side 2)



2

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. november 2020
Posten udkommer uge 48

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:

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

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

Stine Santana Andsbjerg 
Ørre Byvej 2, Sinding 
8 år den 20. august

Fødselsdagsbørn

Generalforsamling  SGIF
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

torsdag den 17. september 2020 kl. 19.30
i Sportscafeen, Sinding-Ørre Midtpunkt.

Tilmelding til spisning fra kl. 18.30 – se www.sindinggif.dk
Ledergruppen Sinding GIF.

Generalforsamling Sinding Forsamlingshus
Torsdag den 22. oktober holdes der generalforsamling

i Sinding forsamlingshus klokken 19.00.
Huset er vært ved en forfriskning.

Dagsorden iflg. vedtægterne,
på valg er Inga og Johannes – begge modtager genvalg.

.

- er en model af Sindinggaard lavet af
Bengt Schelde-Larsen, Sinding.

Modellen måler 121 x 130 cm, er i
målestoksforhold 1:100, og Bengt har
arbejdet på den i ca. ½ år og skønner at
have brugt ca. 500 timer på arbejdet.
Alle bygningsdele har han selv lavet af
forskellige materialer, sådan at de er
blevet så naturtro som muligt, hvilket er
lykkedes på fineste vis.

Modellen, billeder fra Bengts arbejde
med projektet, samt historiske billeder af
Sindinggaard kan ses på Lokalhistorisk

Arkiv Sinding-Ørre. I finder os på Ørre
Byvej 83 i Ørre, og åbningstiden er
tirsdage fra kl. 15.00 – 17.00 eller efter
aftale.

Ved siden af modellen af Sindinggaard
har vi en model af Sinding Møllegaard,
som Bengt også har lavet. Møllegaarden
er lavet, som den så ud i ca. 1950, da
der endnu var vandmølle på gården.

Om Sindinggaard kan vi fortælle at
Herregården er fra begyndelsen af 1400

tallet, og var én ud af tre herregårde i
lokalområdet. De to andre var Ørregaard
og Ørnhoved i Tjørring. Ørnhoved havde
skel til Sindinggaard, og det gav
anledning til stridigheder flere gange
gennem tiden. Herremanden på
Sindinggaard ejede i en periode
Ørregaard. Den brændte i 1682 og blev
derefter kategoriseret som en
bondegård.

Lokalhistorisk Arkiv Sinding-Ørre

Generalforsamling i Sinding-Ørre Borgerforening
torsdag den 20. oktober klokken 19.00

i Sinding Forsamlingshus.

Seniorklubben
Alle arrangementer i september er aflyst p.ga. Covid 19

AFLYSNING AFLYSNING
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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

På trods af et meget anderledes år, p.g.a.
Corona, er det alligevel lykkedes at få af-
viklet diverse turneringer i kroket, både
hold -, par – og enkeltmandsturnering. Dog
afvikles enkeltmandsturnering, først den
5. august.
Turneringerne har dog båret præg af et
noget reduceret antal deltagere, formo-
dentlig p.g.a. angst for at få den frygtede
sygdom.
I Sinding har vi som vanlig haft 3 hold med
i turneringen. Et hold i 1.division/M1, et
hold i 3.division/A1 og et hold i 4.division/
A2. Alle hold ligger pænt placeret, men
er ikke færdige med turneringen. 1.div./
M1, har en pæn mulighed for at kvalifi-
cere sig til DM, men der skal ikke være
slinger i valsen.
I Parturnering har vi været 4 par, som har
deltaget i turneringen. Både 3.div/A1 og
4.div/A2, nåede at deltage i finalekampe,
men nåede ikke målet, om at deltage i
DM. 1.div./M1, var heldige, at kvalificere

sig til DM, og skal spille DM i Møldrup,
den 5. september.
I enkeltmandsturnering er vi 4 spillere fra
Sinding, som deltager. Så må tiden vise
hvad det bringer.
Da flere andre klubber, har givet udtryk
for, at de har savnet at komme til „Æ Sin-
ding daw“ kroketstævne, forsøger vi at lave
et alternativt stævne, hvor vi har lejet Sin-
ding Forsamlingshus, torsdag den 27.
august, og så ellers forsøger at efterligne
tidligere stævner. Dog bliver frokosten
Biksemad, men ellers vil selve afviklingen
ligne de øvrige år. Vi håber på god delta-
gelse.
Ellers nyder vi jo stadig vores spil. Lidt so-
cial hygge, skal der jo også til. Så tirsdag
den 18. august holder vi grillparty, hos
Karen og Anders, på Sejlsigvej.
Vi har stadig god plads til nye spillere. Så
har du lyst, så kom og vær med. Vi træner
tirsdage kl. 17.00 og torsdage kl. 13.00.

P.v.a.
Kroketafdelingen

Grethe Buus Poulsen
Tlf. 28512503

Kroket

 TRIVSEL OG MOTION

Sommeren er ved at være forbi, og efteråret er lige om hjørnet.
Vi starter indendørs  i Midtpunktet , Sportscafeen, og alle er velkomne. Du kan
spille petanque – bowls – billard/pool – brætspil og hvad vi ellers kan finde på. Vi
begynder mandag den 23. september kl. 13.30. Vi ses til en hyggelig
eftermiddag.

.

Bob turneringen starter mandag den 5. oktober kl. 18.30 i hallen. Jeg glæder
mig til at se rigtig mange spillere, så vi kan få en spændende turnering, samt
hyggeligt samvær med hinanden.

Vi spiller mandage fra kl. 18.30 - 22.00. Plan over spilledatoer vil være klar den
første spilleaften. Vi spiller både singlespil og makkerspil.
Husk ved tilmelding at oplyse, hvem man har som makker.
Tilmelding senest den 27. september på www.sindinggif.dk eller til Anders på
t1f. 21650583

Med venlig hilsen
Anders Josefsen.

 BOB
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening

Kroket

 MOTIONSBADMINTON

Der kan spilles på flg. tider:
Tirsdage kl. 20.00 – 21.30
Torsdage kl. 17.00 – 18.30

Pris kr. 300,- per person, tilmelding og booking på
www.sindinggif.dk/badminton

Booking af baner i weekender kan gøres på
www.getevent.dk

GENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
torsdag den 17. september 2020 kl. 19.30
i Sportscafeen, Sinding-Ørre Midtpunkt.

Tilmelding til spisning fra kl. 18.30 – se www.sindinggif.dk
Ledergruppen Sinding GIF.

Åben Hal

Vi planlægger stadig efter at holde „Åben
Hal“ arrangementer den første fredag i
hver måned fra oktober til og med marts
måned 2021. Dog må vi hele tiden se på
gældende regler for forsamlinger og som
de er i skrivende stund den 1. august, kan
vi ikke afholde arrangementerne.

Der bliver sendt information i vores
nyheds e-mail og under nyheder på
www.sindinggif.dk.

Sinding Event 2021 præsenterer

Karl Herman’s Trio

Der er nu mulighed for at forhånds-
reservere billetter til den 27. februar 2021
til specialpris
(inden det officielle billetsalg starter).

Karl Herman’s Trio er Danmarks mest er-
farne John Mogensen fortolkere. Karl Her-
man’s Trio byder sit publikum hjertelig
velkommen i et univers af ægte spille-
glæde. Drengene elsker deres håndværk,
og det smitter. Dansegulvet syder og bob-
ler fra start til slut, når bandet evigt og
utrætteligt leverer den ene fuldtræffer ef-
ter den anden.

Så længe jeg lever, Der er noget galt i
Danmark og Fut i fejemøget. Klassikere vi
alle ynder at feste til.

Mail: bentandersen@andersen.mail.dk
Tlf. 20 15 91 56

Følg med på facebook - Sinding Event.

Husk, hvis der ønskes nogle specielle
borde, skal de hurtigt reserveres, da der
snart åbnes for det officielle billetsalg!!

Danmarks største trio,
som i virkeligheden er
en kvartet, består af Kim
Hansen (bas), Claus
Madsen (sologuitar), Ja-
nus Stick (trommer) og
Leo Adolph (guitar og
sang).

Der kan ønskes pladser
ved et specielt bord.
Hvis det ikke er muligt
at opfylde, vil vi forsøge
at finde et bord, nær-
mest det ønskede.

Billetpris inkl. stor menu kr. 350,- BEMÆRK
ved køb inden 1/12 2020 kun kr. 300,-
Billetterne skal være betalt senest den 1.
december 2020 for specialpris - vi sender
en faktura.

Bookning kan ske ved kontakt til Bent
Andersen, Nøvlingvej 15 Sinding, 7400
Herning:
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Ørre
Forsamlingshus

Oversigt over
bestyrelsen:
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

Formanden har ordet
Vi er så småt kommet godt i gang med
udlejninger af huset igen og det er bare
skønt. Nu håber vi så, at vi kan gennem-
føre vores planlagte koncerter her til ef-
teråret, så vi kan få lidt penge i kassen, og
vi kan fortsætte med vores planlagte pro-
jekter for 2021. Vores store ønske er sta-
digvæk, at vi kan få lagt nyt gulv i salen og
få sat Troldtekt plader op på loftet, så vi
kan få en bedre akustik i salen. Vi har be-
stemt ikke ligget stille under Corona’en,
vores inde-udvalg har haft rigtig travlt med
rengøring og oprydning i huset, lige fra
gulv til loft. Vi har også fået malet kælde-
ren efter vores „lille“ vand-problem der-
nede.  Dejligt at vi har fået lavet sådan et
udvalg, og det med stor opbakning fra
byen. Derudover har vi vores ude-udvalg,
som er i gang med at planlægge hvad der
skal laves udvendigt i 2021. Huset/vinduer
trænger meget til en gang maling. I år er
terrassen blevet renset, og fugerne på
gavlen er ved at blive lavet.
Der skal lyde en stor tak til alle jer som
har støttet os i denne svære tid både øko-
nomisk og med arbejdskraft.

Vi har stadig nogle billetter til Doug Adkins
koncerten den 10. oktober, prisen for
denne koncert er kun kr. 160,00, så kom
frisk til en rigtig god country aften -tilmel-
ding: Jette 23394599
Mvh. Jette
 
Julemarked
Vi gentager succesen fra 2019, hvor vi
havde en hyggelig lørdag i forsamlingshu-
set.
Vi har valgt lørdag d.14. november 2020,
hvor vi starter kl. 10 og slutter kl. 15.
Kunne du tænke dig en bod så tilmeld dig
til: Marie 26746166 eller Kathe   27642608
Pris pr. bod 50 kr. (=1 bord 90 x 200 cm)
der er plads til max 12 boder i salen.
I vores lille bod kan der købes: Gløgg og
æbleskiver, pølser m/brød, pomfritter, kaffe
og the, øl og sodavand og lidt andet mund-
godt.
Vi glæder os til at se jer på denne dejlige
dag i Ørre Forsamlingshus, hvor der er fri
entre.
Corona: Vi tager forbehold for gældende
regler/vilkår for forsamlinger.
Mvh. og på gensyn Marie og Kathe

·

JULETRÆSTÆNDING
I ØRRE FORSAMLINGSHUS

Søndag d. 29. november tænder vi juletræet i Ørre.

kl. 16.00. er der kaffe.
Kl. 16.30 tændes træet.

Derefter er der julemiddag fra kl. 17.00,
hvor der også er en mandelgave til hvert bord.

Pris for julemiddagen:
Voksne 90,- Børn under 14 år 40,-

Børn under 3 år Gratis

Tilmelding hos:
 Jens Arne på 40986388

eller til Marie på 26746166s
senest d. 23.11.20

   Bestyrelsen takker for et godt men anderledes 2020

Pris: 160,-
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Sinding
Forsamlingshus

Oversigt over
bestyrelsen:

Formand:
Philip Nielsen

Næstformand:
Kristian Nytoft

Kasserer:
Johannes O. Pedersen

Sekretær:
Inga M. Pedersen

Medlem:
Anna Nielsen.

Sikke et forår det har været i Sinding For-
samlingshus.
Der er udskiftet vinduer i den store sal og
køkkenet, malet vægge og lakeret gulve
– desværre har ingen haft fornøjelsen af
det endnu – men nu ser vi frem til et liv-
ligt efterår.

Der er igen gang i udlejningerne, dog med
en masse flytten rundt på datoerne – re-
sten af året ser godt ud.

Banko er også kommet i gang igen, med
begrænsning på antal spillere til 95 for at
overholde forsamlings-forbuddet. Første
aften med 64 spillere, anden gang 78 og
tredje gang kom der 94, det er første gang
formanden har stået og håbet på at der
højst kom en person mere, det vil være så
trist og skulle sende nogen hjem igen.
Forhåbentligt kan vi efter den 8 august
hæve antallet til 110 personer, det er det
der kan lade sig gøre med de nuværende
krav til antal m2 per person – selv om sce-
nen også er taget i brug.

Sikke et forår...

Nu går bestyrelsen i gang med opgaven
at skrabe penge sammen til at renovere
parkeringspladsen, i vores ønske scenarie
indebære det en fuldstændig „ommøble-
ring“ af pladsen, ændring af afløbs-
forholdene, nyt affaldssorteringsområde
samt opsætning af lade standere til el-bi-
ler. For at realisere alt dette skal vi finde
noget der ligner en halv million kroner.

Det kan lyde uoverskueligt, men vi har
pengene til det vi skal have lavet i forbin-
delse med kloakseparering, dette arbejde
går i gang så snart Vildbjerg cup 2021 luk-
ker, så må vi se hvor mange af vores an-
dre ønsker der kan realiseres i samme
omgang, resten må komme til senere.

Med ønsket om et fantastisk efter år.
Formand, Philip Nielsen

GENERALFORSAMLING  Sinding Forsamlingshus

Torsdag den 22. oktober holdes der generalforsamling
i Sinding forsamlingshus klokken 19.00.

Huset er vært ved en forfriskning.
Dagsorden iflg. vedtægterne, på valg er Inga og Johannes – begge

modtager genvalg.

Hele huset: 2.500 kr.
incl. service borde og stole+div.

En sal: 1.600 kr.
incl. service borde og stole+div.

ekstra dag; 1.000 kr.
Ungdomsfest 3.500 kr
Møder, Begravelser. 1,000 kr.
incl. service borde stole + div.

Booking tlf nr.  30706064 -29410364

vi har også borde og stole til udlejning
ud af huset

20 kr. pr bord, og 10 kr.pr stol.

Udlejning
af Forsamlingshuset
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Kirkesiden

Om at komme hjem
Vi har flyttet mange gange i min familie. 
Mine forældre er blevet draget i mange 
retninger på grund af job, drømme og 
nye himmelstrøj, og vi har sjældent boet 
ét sted i mere end 5-10 år. Og jo, det 
har ikke altid været lige sjovt, og med 
min eller mine søstres gode vilje, at vi er 
flyttet med. Vi flyttede to gange i Aarhus, 
fra storbyen til en lille by i sønderjylland, 
fra lille sønderjylland til det store Norges 
land. Og mens mine forældre flyttede 
rundt i norden, flyttede jeg tilbage til 
fædrelandet – igen til sønderjylland, så til 
vestjylland tilbage til Aarhus, 3-4 gange 
rundt Aarhus og for seks måneder siden 
flyttede vi hertil. Til Ørre – hedens perle, 
som der står på stenen ind til byen. Om 
lidt skal vi flytte igen – heldigvis inden 
for Ørres trygge og hyggelige landsbyby-
grænser – fra Ørre Byvej 37 til Ørre Byvej 
88. Fra et ældre rosa-pudderfarvet hus 
tæt på marken til et helt nybygget bland-
ingsmurstenhus tæt på skov og åen som 
rinder i baghaven. 
Og tro mig, når jeg siger det: Vi glæder 
os! Vi glæder os ekstremt meget til at 
komme derover og finde os til rette, og 
forhåbentlig skabe det hjem, som vi har 
ventet på i noget tid nu. Nu kan vi hamre 
søm i de rigtige steder i stedet for at nøjes 
med de søm, som var i væggen i forve-
jen. Vi kan købe det store spisebord til 
6-8 personer, som vi har drømt om og 
invitere venner, familie og kirkefolk til 
middag. Vi kan føle os hjemme og blive 
boende i lang tid inde på præstegården. 
Og så er alt ligesom lidt mere på plads. 
Det private hjem, som Camille og jeg kan 

kalde vores og præstegården.
Men hvad er hjem? Hvor hører vi 
hjemme? Er hjem et sted med de rigtige 
møbler? Er hjem, det hjem med den flot-
teste have i gaden? Er vores hjem, der 
hvor vi føler os trygge? Føler vi os hjemme 
i kirken eller sammen med vores bedste 
venner, kollegaer eller vores familie? Eller 
er vores hjem et sted langt herfra, et hjem 
som vi hver dag sigter imod, men som vi 
måske aldrig finder i det levede liv?
Vi kender alle sammen udtrykkene ”Ude 
godt, men hjemme bedst” eller ”Home 
is where the heart is”. Sætningerne 
udtrykker at hjem altså er der, hvor der er 
bedst at være, eller der hvor vores hjerte 
er – altså hos dem, vi elsker. 
Når vi som unge rejser eller flytter hjem-
mefra – så får vi hjemve. Vi savner at 
komme hjem at være og at blive taget 
af og elsket. Verden derude er hård og 
nogle gange rigtig ubarmhjertig og det 
kan være rart at komme hjem. Det har vi 
sikkert alle sammen prøvet. Og det er da 
den dejligste følelse, så at komme hjem 
og smide sig på sofaen, mens der bliver

sørget for én – og man måske bliver lidt 
forkælet. 
Jeg ser sådan frem til den dag, hvor jeg 
kommer til føle hjemve til præstegården, 
men på en måde har jeg det allerede. 
Jeg glæder mig til dage, hvor jeg ligger 
i min seng og vågner op til udsigten ud 
over haven. Til lyden af Jago som mjaver 
om morgenen, til Camille som rumsterer 
med røremaskinen og til der er liv og fest 
og glæde i huset. 
Nogle mener, at vi først kommer hjem, 
når vi ikke er her mere. Når vi får svaret 
på livets gåde, og vi  finder ud af, om 
der er en himmel. Men er det godt for 
os hele tiden at kigge opad? Nogle gange 
har vi også brug for at kigge på hinanden; 
på vores naboer over hækken, kigge på 
hinanden imellem kirkebænkene, kigge 
på vores børn, kigge på hinanden ved 
knæfaldet, kigge på hinanden på tværs af 
spisebordet. Og der tror jeg også vi kan 
finde en lille smule hjem. Et hjem, som 
er et sted, hvor vi finder tryghed, ro, grin, 
trøst, tårer og tro – og ikke mindst kær-
lighed.                       Lasse Bøgh Madsen

Velkommen til indflytterfest i Præstegården
Fredag d. 25. september kl. 14.00 – 19.00 i Ørre Præstegård og præstegårdshave
Midt i september flytter Lasse og Camille 
ind i den nybyggede præstegård, og vi vil 
gerne benytte lejligheden til at invitere til 
en hyggelig eftermiddag for alle aldre. Vi 
gik jo glip af både byfest og Ørre Marked 
i år, så lad os tage revanche for det nu. 
Der vil være pølsevogn, fadølsanlæg, hy-
ggelig live-musik og sikkert alt muligt an-

til, at man parkerer andre steder i områ-
det end i selve præstegårdens gårdsplads. 

Følg med på kirkernes facebookside for 
at se mere om dagen, efterhånden som 
vi får tingene på plads.

Menighedsrådet

det i haven. Vi tager selvfølgelig forskel-
lige forholdsregler mod smittefare og den 
slags, men håber vi alligevel kan opleve 
glæden ved at kunne mødes med hina-
nden igen.
Vi håber, mange har lyst til at kigge forbi 
et par timer. 
For at undgå trafikpropper, opfordrer vi 
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Kirkesiden

Nyt fra menighedsrådet
Det var skønt at få lov til at åbne kirkerne 
igen tilbage i juni måned. – Dejligt at 
komme i gang, men det gav selvfølgelig 
flere overvejelser omkring formen. Som 
alle andre steder, skulle vi forholde os 
til, - hvor mange der må være i kirken? - 
hvordan placeres folk, hvis de skal sidde 
med 2 meters afstand? - hvordan med 
altergangen? - hvordan når man går ud 
af kirken? Ja, vi er nok mange, der er 
ved at være immune overfor alle disse 
spørgsmål og restriktioner… - Men ikke 
desto mindre er det stadig de retningslin-
jer, der (i skrivende stund) gælder.

Jeg kan for egen regning sige, at jeg blev 
overrasket over, hvad der gjorde størst 
indtryk ved at være tilbage i kirkerum-
met – og jeg kan afsløre, at jeg ikke kan 
huske ét ord fra prædikenen. Jeg tænker, 
at kirkerummet rører os på forskellige 
måder – på forskellige dage, tidspunkter 
og situationer i vort liv – og det er godt. 
Da kirkerne blev lukkede, gjorde vi os i 

første omgang overvejelser omkring, 
hvordan vi kunne invitere indenfor i 
kirkerne på andre dage, fordi vi fore-
stillede os, at man godt kunne komme 
der enkeltvis. Det blev som bekendt hel-
ler ikke en mulighed, men som resultat af 
tankerne dengang, står der nu et smukt 
lyskors i Sinding Kirke. Det er derfor nu 
muligt at gå ind i kirken, når man har lyst 
til det og tænde et lys, mens man lader 
stilheden få plads. Det håber vi, mange 
vil benytte sig af. 

Byggeriet af præstegården tager form. 
Murstenene er lagt og man kan let tænke, 
at nu er det da næsten færdigt, - og det 
går da også den rigtige vej. Vi er blevet 
lovet at kunne få nøglerne i hånden d. 
15. september. Der er flere, der glæder 
sig – til at flytte ind, og til at vise det frem. 
Spændende bliver det at åbne op til ind-
flytterfest d. 25. september – men læs 
mere om det på foregående side.
Omkring taget på Ørre Kirke, så sagde vi

på orienteringsmødet i juni, at vi forven-
tede, der kommer nyt tag på i 2020. 
Godkendelsen foreligger nu fra Stiftet 
(efter udtalelser fra Nationalmuseet og 
Den Kongelige Bygningsinspektør) - så vi 
er et stort skridt nærmere.

2020 er jo også valgår, idet der her i 
efteråret er valg til menighedsrådet. Tirs-
dag d. 15. september kl. 19.30 er der 
Valgforsamling i Sinding Forsamlingshus. 
Det bliver en aften nærmest som en ge-
neralforsamling, hvor vi skal have valgt 
en liste med kandidater og en liste med 
stedfortrædere. Det kan man også læse 
meget mere om på de følgende sider, 
men vi håber på, at I alle vil møde op i 
Sinding forsamlingshus denne aften for at 
være med til at sætte det hold, der skal 
være ved menighedsråds-roret de næste 
4 år. På gensyn både her og der og alle 
vegne.

Jytte Hoffmann

Kontaktinformationer
Sognepræsten 

Lasse Bøgh Madsen

Ørre Byvej 88, 7400 Herning

Tlf: 4246 5744

Mail: LBM@km.dk

Fridag: fredag

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

Mere info på hjemmesiden:

www.oerresinding-kirker.dk

Kirkebetjeningen

Graver
Aksel Hvergel
Mobil: 23 46 13 74
tlf. i kirkehuset: 97 13 64 20
sinding.kirke@mail.dk

Gravermedhjælper
Sabina Tolstrup

Organist
Hanne Jensen

Kirke- og kulturmedarbejder 
samt kirkesanger 
Hanne Lynderup Madsen 
21 29 70 60 
hannelynderupmadsen@gmail.com

Kirkebetjeningen har alle fast fridag 
om mandagen

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
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MENIGHEDSRÅDSVALG 2020
Velkommen til VALGFORSAMLING
Tirsdag d. 15. september kl. 19.30
i Sinding Forsamlingshus

I dette efterår er der valg til menighedsrå-
det. Det kommer ikke til at foregå helt, 
som det plejer, men næsten. Tidligere 
har vi afviklet orienteringsmøde og op-
stillingsmøde samme aften – og herefter 
har der inden for en tidsfrist været mu-
lighed for at aflevere en anden liste med 
kandidater, som så udløste et afstemn-
ingsvalg. Det nye er, at vi i år afviklede 
selve orienteringsmødet allerede i juni 
måned, og at opstillingsmødet i stedet 
kaldes Valgforsamling. 
Det kommer til at ligne lidt mere en ge-
neralforsamling, som man kender det fra 

foreningslivet, men helt overordnet sker  
der det samme – nemlig at der denne 
aften opstilles en liste, hvorefter det 
igen er muligt at udløse et afstemnings-
valg ved at aflevere en anden liste med 
kandidater. Aftenen vil forløbe som en 
traditionel generalforsamling efter en 
fast dagsorden. Stemmesedler udleveres 
ved indgangen til de stemmeberettigede 
(medlemmer af Folkekirken, som er 
bosiddende i sognet og fyldt 18 år samt 
de, der har løst sognebånd til vores lokale 
sognepræst). 
Før opstilling af kandidater, vil menigheds-

rådsformanden berette om arbejdet i 
menighedsrådet og når kandidaterne 
er opstillede, vil der blive lejlighed til at 
stille spørgsmål til de opstillede kandi-
dater. 
Vi håber rigtig mange vil møde op og 
være med til at sætte deres præg på 
vores lokale kirkeliv i de kommende år. 
Man kan læse meget mere om regler 
og retningslinjer samt diverse tidsfrister 
i forbindelse med menighedsrådsvalget 
på kirkernes hjemmeside www.oerresin-
ding-kirker.dk

Menighedsrådet

Konfirmation i 
Sinding kirke
På trods af lidt forsinkelse pga. Covid19 
var vi så heldige at holde konfirmation 
i Sinding kirke søndag d. 21. juni 2020.
Dagen var længe ventet for de fire kon-
firmander og deres familier, men dagen 
kom, solen skinnede og alt var dejligt!
Stort tillykke til jer alle og held og lykke 
i fremtiden.

Fra ventre:
Sognepræst Lasse Bøgh Madsen
Oscar Berg Duelund Sørensen
Thomas Kæseler Nielsen
Sebastian Holm Søgaard
Andrea Skov Kvium

Foto: Erling Jørgensen
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Ny præstegård bygges op
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Arrangementer 

For alle arrangementer gælder det, at vi følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger vedrørende Covid19 og derfor forbeholdes 
ret til ændringer.

Torsdag d. 10. sep  18.00  SogneBio i Sinding kirkehus ”Unge Astrid”

Tirsdag d. 15. sep  19.30  Valgforsamling - menighedsrådsvalg i Sinding forsamlingshus

Fredag d. 25. sep  14.00-19.00 Indflytterfest Ørre præstegård

Søndag d. 4. okt  fra 9.30 Høstgudstjeneste i begge kirker og høstfest i Sinding kirkehus

Søndag d. 25. okt  10.00  BUSK-gudstjeneste i Sinding kirke

Tirsdag d. 27. okt  19.30  Sangaften i Ørre forsamlingshus

Torsdag d. 29. okt  17.30  Familiegudstjeneste og minikonfirmandafslutning i Ørre kirke og Ørre forsamlinghus

Torsdag d. 19. nov  18.00  SogneBio i Sinding kirkehus ”Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Tirsdag d. 1. dec  19.00  Julekoncert i Sinding kirke v/ Pure Voices

SogneBio er tilbage!
Efter at coronaen afbrød også SogneBi-
osæsonen i foråret, vender vi nu tilbage 
med nye aftener med fællesspisning, film 
og en god snak og de emner og problem-
stillinger, filmen rejser. Enhver er velkom-
men til at være med. Pris inkl. mad, film 
og kaffe: 70,- kr. Tilmelding mandagen 
før til Kurt Jeppesen på kleonjeppesen@
gmail.com eller 4215 2244. Aftenerne 
foregår i Sinding Kirkehus.

Unge Astrid
10. september kl. 18.00
Filmen ”Unge Astrid” skildrer Astrid 
Lindgrens ungdom. Det er en stærk og 
gribende fortælling om den kvinde, der 
senere berigede hele verden med sine 
fantastiske fortællinger. Information 
skrev: ”Pernille Fischer Christensens film 
om Astrid Lindgren er rørende, klog, 
smuk, naturlig og melankolsk som for-
fatteren selv, og Alba August er lysende 
i fortællingen om den tid i Lindgrens 
liv, der for altid placerede hende på 
børnenes side.”

Three Billboards Outside Ebbing, Mis-
souri
19. november kl. 18.00
Denne aftens film har en lang og besyn-
derlig titel. ”Three Billboards Outside 
Ebbing, Missouri” kan bedst oversættes 
til ”Tre skilte uden for byen Ebbing i Mis-
souri”. Det er en film, der vil os det godt. 
Den vil fortælle os, at vi kan bryde ud 
af vores mønstre. Og at vi kan overleve 
tabet af vores allerkæreste. Og så er det 
bogstaveligt talt en film, hvor man griner 
det ene øjeblik og kæmper med klumpen 
i halsen det næste.

 

Julekoncert
Sinding kirke
Tirsdag d. 1. december kl. 19.00

Årets julekoncert bliver med Pure 
Voices. Der er lagt op til højt humør og 
høj musikalitet, når vi får besøg af Pure 
Voices, som er en af landets bedste 
barbershop-kvartetter. De 4 medlem-
mer er alle tidligere sangere i Herning 
Drengekor.
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Høstgudstjenester og høstfest
Søndag d. 4. oktober
Ørre kirke kl. 9.30 og Sinding kirke kl. 11.00 samt Sinding kirkehus kl. 12.15

Der er få tidspunkter på året, hvor vi 
holder gudstjeneste i begge kirker samme 
dag - og høstgudstjeneste er en af de få 
søndage. Her er der nemlig gudstjeneste 
i både Ørre og Sinding kirker. Sammen 
med denne udgave af SØ-posten har alle 
husstande i Ørre-Sinding sogn fået en 
høstgavekuvert, som kan bruges i kirk-
erne denne dag eller man kan benytte 
sig  af mobilpay, hvis man har lyst til at 
give en høstgave til et bestemt formål. 
Læs om mulighederne på kuverten. 
Umiddelbart efter høstgudstjenesterne 
vil vi fejre høstfest i Sinding kirkehus med 
alt hvad dertil hører: en dejlig frokost og 
et flot kaffebord, god musik, fællessang 
og hyggeligt samvær.
Alle er velkomne til en skøn eftermiddag!
Pris: 75 kr. inkl. Drikkevarer. Børn u/kon-
firmationsalder er gratis.

Af hensyn til Covid19 er vi stadig nødt til 
at tage visse forholdsregler, og vi beder 
derfor om tilmelding til frokosten, så vi 
kan afvikle arrangementet så sikkert som 
muligt.

Tilmelding kan ske i kirkerne i forbin-
delse med gudstjenesterne i september 
eller til Tove Justesen (5194 9153) senest 
d. 27. september.

Spil dansk-
Sangaften
Ørre forsamlingshus
Tirsdag d. 27. oktober kl. 19.30

Denne efterårsaften inviterer vi til Sang-
aften i anledning af Spil-Dansk-Ugen. 
Igen i år vil lokale kræfter stå for at ud-
vælge sangene og give dem et par ord 
med på vejen. Vi håber, du kommer og 
synger med – for så skal det nok blive 
akkurat lige så god og livsbekræftende en 
aften, som det plejer at være.
Tilmelding senest 22. oktober til Birgit 
Christensen (birgit-steen@hotmail.com 
/4097 6167) eller Gitte Simonsen (2393 
8432). Pris for kaffen: 50,- kr.

BUSK-gudstjeneste v/ konfirmanderne
(Børn Unge Sogn Kirke)
Sinding kirke
Søndag d. 25. oktober kl. 10.00

Denne søndag formiddag er det årets 
konfirmander, der sammen med Lasse ar-
rangerer og medvirker ved gudstjenesten. 
Der er skabt plads og rum til de unges 
ideer og stemmer i kirken denne søndag, 
og alle er meget velkomne til at være 
med. Faktisk så håber vi rigtig meget, 
at hele sognet har lyst til at bakke om 
omkring de unge og deres engagement 
i kirken. Det er af gode grunde endnu 
uvist, hvad der skal ske, men vi kan godt 
love, at det bliver en anderledes guds-
tjeneste.
BUSK er en forkortelse for Børn Unge 
Sogn Kirke og er et landsdækkende initi-
ativ indført af de kirkelige børne- og ung-
domsorganisationer,  der sætter fokus på 
netop børn og unge i kirken. BUSK fin-
der altid sted den sidste søndag i oktober 
og i flere år har det her i Ørre-Sinding 
været “konfirmandernes gudstjeneste”. 
Vi glæder os til en spændende dag!
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Sommerferie og corona nedluk er ved at være ovre og vi er klar igen i Missionshuset til at samles omkring bibelundervisning, sang 
og fællesskab. Alle er velkomme til at deltage.
 
Fredag den 25. sep kl 19.30  Høstfest for hele familien. (Efter indvielsen af præstegården)
    Vi får besøg af Ruth Worm, som har lovet der vil være noget for alle aldersgrupper.
Onsdag den 7. okt kl 19.30  Besøg fra Skibbild/ Nøvling IM, og vi skal den aften lytte til en tale, og sammen drøfte det.
Tirs. d. 20.+
ons d. 21. okt kl 19.30   Bibelkursus i Silo - Missionshuset i Hammerum. Sognepræst i Gjellerup, Brian Krüger Iversen,  
    skal tale over emnet : Fyrtårne og landgangsbroer i tro og liv.
Sidst i november holder vi Adventsfest med optakt til adventstiden. Det er for hele familien. Tidspunkt aftales senere.

I Skibbild/Nøvling menighedshus, starter de op med Studieaftner, som er åben for alle. Der vil være oplæg til bibeltekster, og tid 
til at tale om det. Datoerne for efteråret er 3/9, 5/11, 3/12 kl 19.30

Bibelgruppedatoer
26/8 hos Marianne og Peter Tolstrup, Søvndalvej 10  
9/9 hos Dorrit og Lars Lodahl, Nybyvej 20
4/11 hos Eva og Jens Thyssen, Asbjergvej 8
16/12 hos Grethe og Kurt, Asbjergvej 12

Indre Missions mødekalender

Kontakt:
Sinding missionshus: Dorrit Lodahl (2982 7084)
Bibelgruppe: Jens Thyssen (9713 6002)

Familiegudstjeneste og minikonfirmandafslutning
Ørre kirke og forsamlingshus
Torsdag d. 29. oktober kl. 17.30

Corona-perioden har haft mange kon-
sekvenser - også for kirkens aktiviteter for 
børn. Desværre kunne vi ikke gennem-
føre forårets minikonfirmandforløb for 
3. klasse sådan som vi plejer. Det er vi 
rigtig kede af, for der var faktisk næsten 
100% tilslutning til holdet. Vi måtte også 
undvære vores traditionelle friluftsgud-
stjeneste ved Ørre kirke, som sædvan-
ligvis er afslutningen på minikonfirmand.
Men, men, men - så prøver vi da bare 
noget nyt - og den “gamle” 3. klasse skal 
ikke snydes for tilbuddet om minikonfir-

Minikonfirmanderne vil medvirke ved 
gudstjenesten, og forældre, søskende, 
bedsteforældre og andre interesserede er 
meget velkomne. Gudstjenesten er også 
henvendt specielt til børnefamilier, hvor 
selv de mindste kan være med.
Efter gudstjenesten vil der være nem og 
børnevenlig aftensmad i forsamlingshu-
set for alle - og en god godnathistorie, 
inden vi siger tak for en dejlig aften!

mand. Derfor starter alle interesserede 
børn fra 4. klasse til minikonfirmand i 
starten af september, og vi er sikre på, at 
et “efterårshold” bliver lige så godt som 
et “forårshold”, og vi glæder os til nogle 
sjove eftermiddage sammen med jer!

Dette giver os samtidig muligheden for at 
tænke nyt i forbindelse med afslutnings-
gudstjenesten, hvor vi har valgt at invi-
tere til FAMILIEGUDSTJENESTE i Ørre 
kirke med efterfølgende fællesspisning i  
Ørre forsamlingshus.
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Gudstjenester
 

AUGUST
30. 10.00 Sinding Kirke, Lasse Bøgh Madsen 
  12. søndag efter trinitatis - konfirmandvelkomst og kirkekaffe

SEPTEMBER 
6. 8.45 Ørre kirke, Lasse Bøgh Madsen
  13. søndag efter trinitatis
13. 8.45 Sinding kirke, René Nord Hansen     
  14. søndag efter trinitatis
20.  10.00 Sinding kirke, præst endnu ukendt  
  15. søndag efter trinitatis
27. 10.00 Ørre kirke, Lasse Bøgh Madsen
  16. søndag efter trinitatis

OKTOBER
4. 9.30 Høstgudstjeneste i Ørre kirke, Lasse Bøgh Madsen 
 11.00 Høstgudstjeneste i Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen
  17. søndag efter trinitatis (se omtale)
11. 10.00 Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen  
  18. søndag efter trinitatis
18. 8.45 Ørre kirke, Lasse Bøgh Madsen  
  19. søndag efter trinitatis
25.  10.00 BUSK-gudstjeneste i Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen
  20. søndag efter trinitatis (se omtale)
29.  17.30 Familiegudstjeneste i Ørre kirke, Lasse Bøgh Madsen
  Minikonfirmandafslutning (se omtale)

 

NOVEMBER
1. 10.00 Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen 
 15.30 Ørre kirke, Lasse Bøgh Madsen
  Alle helgens dag 
8. 8.45 Sinding Kirke, Lasse Bøgh Madsen
  22. søndag efter trinitatis
15. 8.45 Ørre Kirke, præst endnu ukendt
  23. søndag efter trinitatis
22. 10.00 Sinding Kirke, Lasse Bøgh Madsen  
  Sidste søndag i kirkeåret
29. 10.00 Ørre kirke, præst endnu ukendt 
  1. søndag i advent

Pga. personalesituationen i Baunekirken er der desværre ”huller” i gudstjenesteplanen 
vedrørende præster. Så snart vi kender navnene på de præstevikarer, der skal varetage 
gudstjenesterne, annonceres det på hjemmesiden oerresinding-kirker.dk

Ny udsmykning i 
Sinding kirke

I forbindelse med corona-nedlukningen, 
drøftede man i menighedsrådet hvilke 
tiltag man kunne lave i kirkerne som 
alternativer til søndagens gudstjeneste. 
Som bekendt var det ikke muligt at have 
åbne kirkerum i en længere periode, 
men da var der allerede sat forskellige 
projekter i søen, som vi så heldigvis kan 
have glæde af nu.
Blandt andet har Martin Hoffmann fra 
Sinding lavet denne smukke smede-
jernslysestage, som står i Sinding kirke. 
Martin har smedet lysestagen i værkste-
det på Nørre Nissum Efterskole, hvor han 
gik i 10. klasse før sommerferien. Men 
selvom han og kammeraterne naturligvis 
også var sendt hjem under corona, fik 
Martin lov til at komme på værkstedet 
om aftenen for at arbejde med lysesta-
gen. 
Lysene er tændt under gudstjenesten og 
kirkelige handlinger, men det er også 
muligt selv at tænde et lys, hvis man har 
lyst til at besøge kirken i hverdagene. 
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Kære nuværende og kommende
bueskytter,
Til information starter vi vores indendørs-
sæson op i Sinding – Ørre Midtpunkt,
Skoletoften 7, Sinding, 7400 Herning

Torsdag d. 03.09.2020 kl. 19.00 – 21.00
og vi træner herefter hver mandag og tors-
dag fra kl. 19.00 – 21.00

Kom og prøv denne spændende families-
port hvor det hyggelige samvær og bue-
skydning hver især rammer „ plet „….. så
kom til en træningsaften med dit „ skarpe
øje „ og dit gode humør.

Vi har recurve buer + compound buer /
pile / skiver og andet nødvendigt udstyr

som kan lånes, og vi spritter udstyret af
mellem hver skytte, således at man trygt
kan bruge det efter de retningslinjer
som vi udøver sporten under i disse Corona
tider…

www.oerre-skytteforening.dk

Ørre og Omegns
Lystfiskerforening

Det ser ud til at vi skal have en normal
dansk sommer, det er godt for den dan-
ske natur, og ikke mindst for vore vand-
løb. Det at temperaturen ikke bliver for
høj, gør at livet i vandet ikke stresser og
dermed trives bedre. Og at der jævnligt
kommer nedbør gør at der er fint vand-
stand i vandløbet, og at den ikke udtørrer
nogen steder. Så som lystfisker håber vi
så, at det kan påvirke fiskebestanden posi-
tivt.

Coronaen har betydet, at vi har aflyst
familieturen i maj, men ellers har vi ikke
mærket meget til den. Der blev åbnet op
for skoler, så vi kunne holde fiskeskole i
juli. Den blev igen i år afholdt ved Karl
Aages fiskesøer, hvor der er fine forhold.
Der er stor søgning til aktiviteten, så vi
havde 25 elever og 18 var på venteliste.
Derfor blev vi opfordret til at lave en dag

mere, det bliver den 5-8, så må vi se hvor
mange der kommer denne gang.

For 17. gang har vi „Store Fiskedage“ an-
den weekend i september. Vi håber mange
lystfiskere vil deltage da der er fine præ-
mier at vinde for de dygtige /heldige. Vi
håber også at mange vil kigge forbi for-
samlingshuset i Ørre, og følge med i kon-
kurrencen der løbende bliver opdateret,
og selvfølgelig være med i „anderæs“ og
vores kaffebord med præmieoverrækkelse
mm. søndag eftermiddag.

Det er blevet meget udbredt med „Catch
and release“, og nu er der nogle der er
stået af, det kan jeg godt forstå, på norsk
hedder det „fang og slip“. Men det drejer
sig om at man genudsætter fisk man har
fanget. Det kan der være flere grunde til,
fredet og undermålsfisk som jo skal gen-

udsættes. Men der kan også være andre
grunde. For eksempel små/ sårbare fiske-
bestande, så man ikke er med til at der
bliver færre fisk. Fryseren har ikke plads,
og fisken man fanger, skal jo gøre nytte.
Man behøver jo ikke at slå alt, man fanger
ihjel, det kunne jo være man fanger fisken
igen næste år, og så er den blevet større.
Når man så skal genudsætte fisk, er der
nogle ting man skal være opmærksom på.
Det bedste man kan gøre er at fisken ikke
kommer op af vandet mens krogen fjer-
nes. Kan det ikke lade sig gøre, gør man
sine hænder våde så fiskens slimlag ikke
beskadiges, og så sættes fisken tilbage
stille og roligt, ikke noget med at kaste
fisken i vandet.

På gensyn ude ved fiskevandet, og knæk
og bræk.

Pbv. Søren P. Kiilerich

NB: Vi afholder i øvrigt et „uofficielt DM“
i DGI Bueskydning i Sinding – Ørre Midt-
punkt lørdag
d.19.09.2020 fra kl. 09.00 – 16.00, hvor
man er velkommen til at kikke forbi.

Ørre Skytteforening
Nybro Møllevej 9, Ørre, 7400 Herning
Bent Mæng 2035198
Preben Sørensen 40290002
www.oerre-skytteforening.dk
Vi ser frem til at byde jer velkommen.
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Sinding Ørre Midtpunkt

Så er det tid til årsberetning og til denne
bestyrelses sidste beretning, for efter fe-
rien samler en ny bestyrelse bolden op og
arbejder videre for- og med Sinding-Ørre
Midtpunkt.

Corona:
Som alle andre har vi skullet forholde os
til, at dette forår kom til at se en hel del
anderledes ud, end vi havde forestillet os.
Der blev budt på Hjemmeskole og nød-
pasning, indtil vi igen kunne sende vores
børn afsted, først vuggestue-, børnehave-
børn og skoleelever fra 0.-5.kl og i anden
omgang også 6.klasse, som var savnet på
skolen.
Der har været mange nye rutiner at for-
holde sig til. Blandt andet ekstra håndvask,
som ikke kun har holdt Corona fra døren,
men også mange andre virusser.
Genåbning 1 efter Corona var en stor og
ukendt opgave, men den blev løst på bed-
ste vis i både institution og skolen. Vi har
heldigvis masser af plads og uderum, som
børnene kan boltre sig på.
I forbindelse med Covid-19 har der været
ekstra udgifter i forbindelse med ansæt-
telse af personale både til daginstitution
og skole, men selvfølgelig har det også
krævet en del mere rengøring af facilite-
terne inden døre, og en periode også le-
gepladserne tilhørende Hvepsereden/sko-
len, Midgaarden, Hvepsebyen og Natur-
skolen i Ørre.

Legeplads ved Sinding-Ørre Midtpunkt:
Legepladsudvalget har hen over året ar-
bejdet på udearealet omkring Midtpunk-
tet, hvor forældre, Bedsteforældre mv. igen
har været i gang med at forbedre lege-
pladsen. Den årlige arbejdsdag i april blev
udskudt pga. Corona til d. 5.september,
hvor bestyrelsen håber mange vil give en
hånd med.
Der er også blevet fundet penge til en
multibane. Den vil blive sat op her i 2020.
Tusind tak til Borgerforeningen og Støtte-
foreningen, som har været meget aktiv i
legepladsudvalget.

Beretning for Sinding-Ørre Midtpunkt 2020

Hvepsereden-Midgaarden:
30 år jubilæum
Den 1. august 2019 havde to medarbej-
dere i Afdeling Midgaarden, Jette og Ketty
30-års jubilæum. Det blev fejret sidst i
august, hvor der også blev holdt afskeds-
reception for Jette, som samtidig gik på
pension. Det var en festlig eftermiddag,
hvor der også var besøg af Herning folke-
blad.

Læringsmiljøet
Der har i år været stor fokus på
læringsmiljøerne i vores institution, det har
givet anledning til både sortering og ind-
køb af nye legesager til begge afdelinger.
Bestyrelsen blev vist rundt i de nye lærings-
miljøer i Hvepsereden og det ser rigtig
inspirerende ud.

„SangGlad daginstitution“
SangGlad daginstitution er nu startet op.
Et spændende projekt, der kører over de
næste 3 år. Det er et godt og givende pro-
jekt for både børn og voksne og som har
givet masser af sang i hverdagen. I efter-
året skal vi certificeres som SangGlad
daginstitution, hvilket vi ser frem til.

Budget 2020
Det ser det ud som om, vi kommer ud
med et større underskud. Dette skyldes
blandet andet, at det er svært at drive in-
stitution på to matrikler og have 50 timers
åbningstid begge steder. Det kunne være
ønskværdigt at der bliver kigget på dette,
når der her i Herning kommune fordeles
midler til de enkelte institutioner, så det
ikke alene er ud fra børnetal.
I bestyrelsen følger vi vores økonomi tæt,
og det gør vi, da vi er en lille enhed, hvil-
ket gør os sårbare for de mindste udsving
i børnetal, men også ved sygemeldinger
blandt personalet bliver vi udfordret

Skolen:

Nytænkning af skole og fag
Ledelsen og medarbejderne har arbejdet
med at nytænke skolen og fagene; der-
med skabe en ny profil og struktur. Det
blev til et helt nyt skema, som trådte i kraft
januar 2020. Det indeholder både ude-
dage, flere fagdage, teknologi-arbejde, In-
novation og Entreprenørskab samt E-sport
og forsat masser af bevægelse.
Hele forældregruppen var inviteret til
infomøde for at høre om tanker bag, hvil-
ket var meget informativt. Det er mit ind-
tryk, at det nye skema fungerede godt
med enkelte små justeringer, indtil
Coronaen gjorde hverdagen helt anderle-
des. Det nye tiltag fortsætter efter ferien.
En anden af målsætningerne for i år har
også været AKT-arbejdet med et særligt
trivselsforløb for grupper eller klasser, der
har behov for et løft.
Yderligere videreuddannes medarbejderne
i „Ugeskemarevolutionen“, som er et
spændende didaktisk redskab, der skal
være med til at sætte fokus på at tilføre
variation og give yderligere mulighed for
en differentieret hverdag for alle vores
børn.

Huset og bussen
Økonomisk har det været et turbulent år
for skoler og specialtilbud i Herning kom-
mune og det med besparelser til følge.
Det har betydet, at vi i efteråret måtte sige
farvel til en medarbejder i vores specialtil-
bud, og der måtte træffes en beslutning
om fysisk sammenlægning af Huset og
Bussen. Dette for at få enderne til at nå
sammen.
Dette viste sig hurtigt ikke at være en
holdbar løsning for hverken børn eller
medarbejdere, og derfor er der igen to
særskilte afdelinger, dog er der samlæs-
ning og fælles undervisning for eleverne i
idræt og svømning.
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Under Corona, har Bussen nydt godt af at
være i Ørre Naturskole, hvor der både er
skov og natur at boltre sig i.

Nye digitale læremidler
Fra kommunal side er fællesindkøb af di-
gitale læremidler opsagt fra 31.07.20. Sko-
lerne skal selv decentralt købe de licen-
ser, de ønsker. Medarbejderne har samlet
valgt én leverandør til skolen. Det bety-
der, at vi får adgang til IT-portaler i alle fag
i en 3-årig periode. Herved spares der en
hel del penge, samtidigt med vi får flere
materialer at arbejde med.

Lejrskole:
På spørgsmålet om lejrturen til Bornholm,
der har været oppe at vende på flere be-
styrelsesmøder, så det ikke ud til at der
ville være økonomi til en tur til Bornholm,
men en kortere tur i stedet.
Hen på året fandt vi alligevel midlerne,
og børnene selv har været med til at bi-
drage ved at dele Sinding- Ørreposten
rundt, og vi har fået sponsorater fra Støtte-
foreningen mv., så turen kunne blive en
realitet. Men så lukkede Danmark ned!
Heldigvis er det muligt at udskyde turen
til uge 40 i efteråret i stedet. Det betyder
desværre, at 6.kl ikke kommer med, men
der er blevet arrangeret en spændende
endags tur for dem med mange aktivite-
ter, som plaster på såret.

SFO:
Vi har sagt farvel til Birte, som i mange år
har arbejdet i Sinding-Ørre Midtpunkt, det
er dog ikke helt farvel endnu, da hun for-
sætter på nedsat tid i Hvepsereden. Der-
for har vi sagt goddag til Lasse, som er
pædagog i SFO’en, og han har sammen
med Trine og en pædagogmedhjælper,
ansvaret for vores SFO.
Efter sidste sommerferie var der et fald på
19% af børn i SFO i forhold til fritidshjem-
met. Dette kan skyldes, stigningen i pri-
sen for at gå i SFO. Hen over foråret har
tallet igen været stigende, men Bestyrel-
sen håber naturligvis, at så mange som
muligt vil benytte vores tilbud.

Teksperimentet
Vi har sammen med 3 andre skoler i Her-
ning kommune i dette skoleår været så
heldige at være blevet en del af
Teksperimentet, som er et projekt omhand-
lende kodning af robotter for mellem-
trinnet. I efteråret blev der holdt åbent hus
for forældrene og bedsteforældre, samt
interesserede fra byen, hvor eleverne vi-
ste deres spændende projekter frem. Vi
har desuden et samarbejde med en virk-
somhed knyttet til en forælder på skolen.

Elevrådet:
Vi har elevrådet med på de fælles-
bestyrelsesmøder hvor det er muligt, og
de deltager i starten af mødet og fortæl-
ler om stort og småt, der sker i løbet af
året.
I januar deltog elevrådet i Herning kom-
munes fællesskabsfestival, hvor de lærte
noget om at starte og danne fællesskaber.
Elevrådet har også fortalt om årets fælles-
tur til Tange Elmuseum: „Vi så hele mu-
seet. De store elever lavede en skattejagt.
Klasserne var sammen – og vi blev klogere.“
Elevrådet har på sidste møde fortalt, at der
nu er startet en kampagne for at tale pænt
på skolen. Der kommer en temadag, hvor
elevrådet besøger klasserne og følger op.

Den nyvalgte bestyrelse:
Midt i Coronaperioden blev det også tid
til at afholde valg til Fællesbestyrelsen. Vi
skulle finde 2 nye medlemmer og 2 sup-
pleanter til henholdsvis skolen og Hvep-
sereden-Midgaarden. Og det endte med
et fredsvalg.

Fra Hvepsereden-Midgaarden sidder
følgende:
Kristina Spanggaard Kaspersen
Sidsel Heidemann
 
Som suppleanter for
Hvepsereden-Midgaarden sidder
følgende:
Nicholai Grønkjær
Signe Berg Andersen 
 
Fra Sinding skole sidder følgende:
Addie Holm
Christen Buur Romvig,
 
Som suppleanter for skolen sidder
følgende:
Trine Broe Lauridsen
Julie Daugaard

Henrik Vilstrup, Anna Brøgger Lindholm,
og undertegnede forsætter i bestyrelsen.
Vi glæder os til at komme i gang med ar-
bejdet efter sommerferie og jeg vil i
samme ombæring gerne rette en stor tak
til den afgående bestyrelse.
På bestyrelsens vegne vil jeg ønske jer alle
en god sommer!

Med venlig hilsen Maja Bang
Formand for fællesbestyrelsen
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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
.

Siden seneste nummer af SØ Posten er
der arbejdet med diverse projekter.

Affaldsindsamling i både Ørre og Sinding
bliver afholdt lørdag den 19. september.
Vi mødes til rundstykker klokken 9.00 i
Ørre Naturskole. Herefter spreder vi os ud
på vejene og samler affald.
Vi påregner at samles igen med affalds-
poserne klokken 11.30 ved Ørre Natur-
skole.
Forskønnelsesplan i forbindelse med kloak-
separeringen i Sinding.
Der er i samarbejde mellem en arbejds-
gruppe bestående af Carsten Maegaard og
Fredy Skov Kristensen, bestyrelsen og
Herning Kommune udarbejdet en
forskønnelsesplan for Sinding Hovedgade
og Ørrevej og så småt taget hul på en lig-
nende plan for Nøvlingvej og Skoletoften.
Der indbydes torsdag den 27. august fra
klokken 16.00 til 18.00 i Sportscafeen til
informationsmøde/(åbent hus) om kloak-
separeringen og forskønnelsesplanen.
Der vil til det åbne informationsmøde være
repræsentanter fra Herning Kommune og
Herning Vand, så man kan stille spørgs-
mål om planerne.
Det er fortsat planen, at kloaksepareringen
skal udbydes i licitation i sensommeren og
at arbejdet påbegyndes i marts 2021.

Arealet ved „Dråbebroen“ og andre ting
i Ørre.
Der har været afholdt et møde på arealet,
hvor ca. 15 personer deltog. Svend Erik
Blåbjerg, chef for Drift i Herning Kommune
deltog i mødet.

Der blev drøftet tiltag for at få arealet
opgraderet med fældning af nogle træer i
hegnet samt fjernelse af under-
bevoksningen. På å-skrænten langs Ørre
Byvej fjernes bevoksningen, der består af
nogle invasive buske og andre planter.
Dette vil betyde, at der igen vil blive ind-
kig til kunstværket med dråberne under
broen.
I løbet af efteråret vil bøgetræerne længst
mod Ørre Byvej blive stynet, hvilket Svend
Erik har givet tilsagn om, at Drift vil sørge
for.
Der er nedsat et lille udvalg bestående af
Asger Madsen, Henning Andsbjerg lige-
som Jan Christensen og Gitte Pedersen
deltog i et udvalgsmøde om tiltagene på
arealet. Bodil Jensen indgår som repræ-
sentant for Sinding-Ørre Borgerforening.
Der vil komme nærmere besked om be-
hovet for frivillige til at medvirke i at ordne
de ting, der skal gøres på arealet. Der
kommer nærmere besked om, hvornår og
hvad der skal ordnes via opslag, nyheds-
brev og „mund til mund“ information.
Broen over åen ved „Kirkestien“ arbejdes
der på at brædderne fornyes. Dette arbej-
des der på sammen med Herning Kom-
mune, som muligvis vil indgå i at betale
materialerne og selve den praktiske udfø-
relse bliver via lokale frivillige.
På shelterpladsen i Nybro arbejdes der
fortsat med at få etableret en overbygning
af brænde-pladsen, så der kan minimere
generne af bål med vådt brænde giver
meget røg og os.

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

Der er givet tilladelse til opsætning af to
borde- og bænkesæt ved Blicherstenen.
Disse er indkøbt, opstillet og et par da-
mer har påtaget sig opgaven med at give
sættene træbeskyttelse.
I forbindelse med ønskerne om, at der
skiltes med Outrup-tårnet både ved
infotavlen på P-pladsen ved Ørre Kirke, ved
„Det gule hus“ i Nybro samt ved vejen til
tårnet.
Åge V. Jensens Fond er kontaktet for sam-
arbejde om informationsskiltene.
„Stalden“ ved „Helenes Hus“ har gennem
nogle år været lukket, men det vil blive
åbnet igen, og en lokal har indvilget i at
have noget opsyn med „Stalden“

Arealet omkring Sinding-Ørre Midtpunkt
og andre ting i Sinding.
Der afholdes i samarbejde mellem Støtte-
foreningen, Fællesbestyrelsen og Sinding-
Ørre Borgerforening en arbejdsdag lørdag
den 5. september fra klokken 9.00 til 15.00.
Her skal en række ting færdiggøres og nye
ting etableres.
Det vil være rigtig dejligt, om rigtig mange
frivillige vil komme og give en hånd med.

„Oasen Ørrevænget“.
De udgåede træer i den gamle have fæl-
des, „huset“ og fodertruget fjernes og area-
let vil blive jordbearbejdet, så der forhå-
bentlig i løbet af efteråret kan etableres
bi-blomsterbede, plantes nogle træer og
frugtbuske.
Der er indkøbt to borde- og bænkesæt,
som efter det er givet træbeskyttelse, skal
placeres på arealet, så der bliver mulig-
hed for et lille hvil og en hyggelig snak.

„Kælkebakken“ vil ligeledes blive jord-
behandlet og jævnet ud, og derved bliver
den bevoksning, der er kommet også blive
fjernet.

Mere sikker cykelforbindelse fra rund-
kørslen ved Trehøjevej til Tjørring.
Der arbejdes i samarbejde med Herning
Kommune om at få etableret en mere sik-
ker cykelforbindelse på Tjørring Hoved-
gade fra rundkørslen.
Der er endnu ikke fastlagt i hvilken form,
men den kommunale medarbejder vil

komme med oplæg til en mulig løsning
og undersøge, hvornår vejstrækningen er
sat til ny asfalt, så arbejdet kan klares sam-
tidig.

Banko hver onsdag aften
Nu er banko igen i gang takket være det
store og fine arbejde udvalget for banko
har lavet, ud fra de nuværende forskrifter
om afstand med mere.

Lån af Hvepsebyen.
Blot lige en gentagelse af muligheden for
at låne Hvepsebyen/SØ Grillen.
Kontakt Bodil enten på
bjensen51@gmail.com eller 30635825.
Der er nogle praktiske forhold, man skal
sørge for, når man låner Hvepsebyen/SØ
Grillen.
Affaldsposer skal tages med hjem, der skal
ryddes op på arealet, grill og bål skal være
slukket, presenningerne skal trækkes fra,
køkkenet skal rengøres og toilettet skal
aftørres.

„Gi et praj“
Herning Kommune har dette „Gi et praj“
system, hvor man kan melde ind via Her-
ning Kommunes hjemmeside, hvis man ser
huller i veje, høje kanter i vejsiderne, be-
voksninger tæt på vejkanten og lignende.
Det er faktisk et godt system, og det er
tydeligt, at de ting, der meldes ind bliver
renoveret.

Generalforsamling i Sinding-Ørre Borger-
forening torsdag den 20. oktober klokken
19.00 i Sinding Forsamlingshus.
Lige igen en kraftig påmindelse om at forny
eller tegne sig som medlemmer – se ru-
brik her i bladet om, hvordan man kan gøre
det.
Desværre har ikke ret mange fulgt de op-
fordringer, vi har haft i de seneste numre
af SØ Posten.
Vi bliver nok nødt til at samle op, hvilke
husstande, der ikke har fornyet eller teg-
net medlemskab, og få nogle personer til
at hjælpe os med at komme ud til disse.
Vi undskylder, hvis nogen, der har tegnet
sig får besøg, men vi vil tilstræbe, at det
ikke sker.

Det er faktisk meget vigtigt, at der er så
mange som muligt, der er medlemmer,
da det har en effekt, når vi både samar-
bejder med Herning Kommune og andre
offentlige myndigheder samt søger om
midler til dette og hint.
Med venlig hilsen
Bodil Jensen, formand for Sinding-Ørre Bor-
gerforening.

„Hytten“
Den 6. december 2019 fik vi unge tildelt
en hytte ovre i Hvepsebyen. Siden da har
vi fået forvandlet en hytte, som før blev
brugt til opbevaring og bleskift, til et sam-
lingssted for mange unge i Sinding-Ørre.
Nye bekendtskaber er blevet skabt, og
vores fællesskab er blevet stærkere.
Før vi fik „Hytten“, havde vi ikke noget
sted at samles og være sociale. Vi havde
ikke vores eget hjemsted og opholdt os
for det meste i „Krokethuset“ eller hjemme
hos hinanden.
„Hytten“ bliver som sagt benyttet af Sin-
ding-Ørres unge i aldersgruppen fra 15 til
20 år cirka.
Det er ikke kun unge fra Sinding-Ørre, der
bruger „Hytten“, den „trækker“ også en
del unge fra for eksempel Vildbjerg og
Aulum, som vi er sammen med.
Os fra „Hytten“ har en messenger chat
gruppe, hvor vi skriver til hinanden, hvis
vi for eksempel mangler en oplukker, en
kost eller lignende. Gruppe chatten bli-
ver også brugt til at booke „Hytten“, hvis
man gerne vil bruge den en bestemt dato.
På en måde kommunikerer vi med hinan-
den og sørger for, at „Hytten“ og områ-
det omkring ser ordentligt ud.
I den nærmeste fremtid kunne vi godt
tænke os at holde en indvielse af „Hyt-
ten“, så vi kan vise og fortælle om den til
dem, der er interesseret.
Vi har endnu ikke en dato for indvielsen,
men vi vil glæde os til at vise „Hytten“
frem.
Vi er alle sammen meget taknemmelige
og glade for at have fået „Hytten“.
Vi får masser af gode minder der, og vi
ser frem til endnu flere.
„Os fra Hytten“
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