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Posten
Redaktion:
Mia B. Andersen, tlf. 25 60 06 61
Heidi Nielsen, tlf. 21 44 86 37

Korrektur: 
Wagn Christensen, tlf. 97 13 62 26

Oplag: 500 stk.

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

Indlevering af materiale til
Mia B. Andersen, Ørre Byvej 57. 
E-mail: miabandersen@outlook.dk

Datoer til kalenderen: oprettes via 
Conventus systemet.

Se også: www.sinding-oerre.dk

Annoncer: Mia B. Andersen, Ørre.

Sats og tryk: Aulum Bogtryk & Offset

Næste deadline:  1. februar 2021

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,-.

           POSTEN 2021

Deadline  Udkommer
1. februar  Uge 8
1. maj  Uge 21
1. august  Uge 34
1. november  Uge 47

Generalforsamling  Ørre og Omegns

Lystfiskerforening
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 

mandag den 18. januar 2021 kl. 19.00
i Ørre Forsamlingshus.

Generalforsamling Ørre Forsamlingshus
Generalforsamling

Torsdag den 21. januar afholdes der ordinær generalforsamling for Ørre 
Forsamlingshus.

Der startes med spisning kl. 18.30, hvorefter generalforsamling afholdes.
Tilmelding til spisning skal ske senest den 10. januar 2021 til Jette på 

telefon 23394599 efter kl. 16.00 eller på mail foghm@mail.dk. Dette er med 
forbehold for Corona-udmeldinger til den tid.

.

Julekort fra ca. 1920. 
Julekortet er fra en tid, hvor postvæsnet 
var noget helt andet end i dag. 
Der var tre postomdelinger hver dag: 
morgen – middag – eftermiddag. 
Indenfor et postdistrikt, f.eks. Herning, 
kunne man skrive et julekort den 23.dec., 
aflevere det til Posten, når han kom forbi 
og næste dag, den 24. dec. blev det 
afleveret på adressen. Det kunne være et 
kort fra Sinding til Skibbild. 
Det var service! 
I en parentes kan nævnes, at der var 
brevsamlingssted i Foldager med eget 
Poststempel. Samlingsstedet fungerede 
fra 1905 – 1914. 

Lokalhistorisk Arkiv 
Sinding – Ørre.

Forsidefoto:

 

 

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 
 

Seniorklubben

Vi er her stadig og afventer, hvad 
der sker i det nye år. 

Mvh Bestyrelsen.
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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
Sandra Flindt Jørgensen

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

Siden seneste nummer af Posten har 
Idrætsforeningen afholdt Generalforsam-
ling. Vi havde som vanligt stor opbakning 
både til spisningen inden og til selve Ge-
neralforsamlingen. Tak for det. 
På valg var Jesper Kidde som aktivitetsfor-
mand, Jimmy Damgaard som supplerende 
medlem og Gitte Jensen som formand. 
Ledergruppens forslag til sammensætning 
af ledergruppen til det kommende år blev 
enstemmigt vedtaget. Ledergruppens 
sammensætning er således:

Supplerende medlem: 
Sandra Flindt Jørgensen
Supplerende medlem: 
Magnus Bak Henneberg
Aktivitetsformand: 
Jesper Kidde Martinussen
Økonomiformand: 
Winnie Højer
Formand: 
Gitte Jensen

Ole Henneberg modtog genvalg som 
revisor, og foreningens revisorer er såle-
des fortsat Ole Henneberg og Jens Peter 
Hoop.
Et stort velkommen til Sandra. Vi er så 
glade for at få mulighed for at samarbejde 
tættere med dig i ledergruppen. 
Samtidig en STOR TAK til Jimmy, som 
trådte ud af ledergruppen. Det er nærmest 
umuligt at redegøre for din kæmpestore 
betydning for Idrætsforeningen. 
(Man kan læse det fulde referat på www.
sindinggif.dk )

Herunder bringes et uddrag af talen til 
Jimmy, da han på Generalforsamlingen 
blev udnævnt til Æresmedlem. 
Jimmy, du besidder så mange kvaliteter
skulle jeg skrive dem ned på papir
ville det fylde flere meter
 
En enkelt kvalitet vil jeg alligevel nævne:
du er god til at fastholde, vi ikke blot skal 
blive på det jævne.

Du er nemlig rigtig god til at se muligheder 
og på den måder er du faktisk
den bedste foreningsleder.

Du prøver ofte på at få os til at tænke ud 
af boksen, ja, man må sige, du på utallige 
måder fuldstændigt er din opgave voksen.

Vi kunne måske ønske os, der fandtes flere 
som dig bortset fra, vi ved faktisk næsten,
at til kloning ville du sige NEJ!

Originaler sætter du nemlig rigtig meget 
pris påog her i Sinding-Ørrehar vi jo hel-
digvis slet ikke så få

Jimmy, du er en original i ordets allerbed-
ste betydning. Og så er du frivillig helt ind 
i sjælen. At være frivillig – at gøre noget 
af fri vilje. At gøre noget af lyst – og fordi 
man ikke kan lade være. At være pas-
sioneret omkring det og tage det dybt 
alvorligt – samtidig med, at det gerne må 
være sjovt. Det er stikord, jeg har skrevet 
ned om dig. Jeg har også skrevet, at du i 
mange sammenhænge er med til at sætte 
Sinding på Danmarkskortet. Du har en 
kæmpe kontaktflade i foreningsverdenen, 
men også i kommunale forvaltninger og 
i idrætsforbundene sætter du dit aftryk – 
og lader altid Sinding få et aftryk også. Vi 
er kendte og lidt berømte på vores felt. 
Og det skylder vi dig en stor, stor tak for. 
Måske, Jimmy, er du egentlig en lille smule 
doven? Det er ikke mit indtryk, men jeg 
fik alligevel tanken, for du er til stadighed 
optaget af at gøre tingene lettere og smar-
tere. Og fordi du igennem så mange år har 
været en så stor og vigtig del af Idrætsfor-
eningen, så er vi kendte rundt i landet for 
at gøre tingene på smarte måder. 

I aften er det mig en stor ære få lov til at 
udnævne dig til æresmedlem i Sinding 
Gymnastik og Idrætsforening. TAK for 
din kæmpestore indsats frem til nu – og 
på forhånd TAK for den kæmpe indsats, 
vi ved, at du bliver ved med at lægge i 
vores forening. 
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening

Kroket
Jeg vil starte med at fortælle om vores al-
ternative „Æ Sinding Daw“ kroketstævne. 
Da mange havde efterspurgt, om vi dog 
ikke holdt noget i Sinding i år, følte vi os 
selvfølgelig forpligtede, til at gøre noget, 
hvorfor vi, som tidligere berettet, lejede 
Sinding forsamlingshus.

På grund af Corona, måtte vi på det tids-
punkt være 100 personer forsamlet. Og 
det blev vi. Flere havde ønsket at deltage, 
men vi måtte desværre sige nej til en del.
Med stor hjælp fra Sara, Eva, Dorthe og 
Ruth, alle hustruer til kroketspillere, lykke-
des det at få dagen til at køre på skinner, 
i hvert fald i forplejningens ånd.
Selve spillet forløb også storartet. Så igen 
en rigtig dejlig dag i kroketspillets navn.

Imod alle Corona odds, lykkedes det os 
at gennemføre alle turneringer i kroket, 
dog nok med lidt færre deltagere end de 
foregående år. Sinding gjorde sig pænt 
gældende, idet Anker, Polle, Jørgen og 
Grethe, kvalificerede sig til DM for hold, 
som fandt sted i Vejen. Vi fik en 2. plads, 
hvilket var tilfredsstillende. Ligeledes 
havde Jørgen og Grethe kvalificeret sig til 
at deltage i DM, for Par, som fandt sted i 
Møldrup. Knap så godt gået. Men en 4. 
plads blev det dog til.
}Anders, Finn og Jørgen gjorde det så godt 

i turneringen, så de også måtte deltage 
i DM, for enkeltmand, som fandt sted 
i Svendborg. Ingen mesterskaber, men 
Finn og Jørgen fik hver en 2. plads i deres 
respektive række. Begge var utrolig tæt 
på at blive mestre, men små marginaler 
forhindrede dette. Ret fantastisk, at så lille 
en klub, som vores, er i stand til at sende 
så mange spillere til DM. Det er vi meget 
stolte af.
Herhjemme har vi også hygget os. Dejlig 
grillaften på Sejlsigvej, hos Anders og 
Karen. Eneste minus var, at vejret viste 
sig fra sin grummeste side, med voldsom 
regnvejr og vist også lidt tordenvejr. Så 
aftenen blev mest indendørs.

Lind kroketklub, indbød til fællestræning, 
den 1. oktober. Vi var 9 medlemmer fra 
Sinding som deltog. Dejlig dag.
En dag blev vi ringet op af Hammerum 
kroketklub, som bebudede at de gerne 
ville komme på besøg hos os, på en træ-
ningsdag. Vi ville selvfølgelig gerne have 
besøg, da det altid er sjovt at spille med 
andre, end de vanlige spillere. Vi havde 
en skøn dag, også med godt vejr og højt 
humør.

Vi kvitterede med en genbesøg i Ham-

merum, den første dag, hvor der var rim 
på græsset, men hvor solen stod højt på 
himlen, allerede kl. 8.30, om morgenen, så 
det endte med at vi måtte smide overtøjet 
og ellers nyde det gode vejr.
Traditionen tro, holder Simmelkær, Ham-
merum og Sinding hyggestævner, her i 
vinterhalvåret, hvor vi på tværs, besøger 
hinanden. Første dato er sat. Vi er inviteret 
til Simmelkær den 4. november. Så går 
det løs igen.

Herhjemme har vi taget hul på vores 
klubmesterskab, som afvikles løbende på 
træningsdage.

Tilbage i dette år, skal vi have fastsat en 
dato til afvikling af lyskroket, som normalt 
finder sted i løbet af november måned.
Da mange ting er lukket ned i år, har vi 
valgt at træne tirsdage og torsdage kl. 
13.00. Der er stadig god plads til nye 
medlemmer.

Med Mette Frederiksens seneste Corona 
udmelding, er det temmelig usikkert, om 
der overhovedet er mulighed for at mø-
des på tværs af kroketklubber. Øv, øv. Vi 
håber det lysner i 2021.

P.V.A.
Kroketafdelingen

Grethe Buus Poulsen
Tlf. 2851250

E-sport i Sinding Ørre
Skal du have forbedret dit aim, eller vil du gerne kunne skabe en fed 
taktik med kammeraterne? Så er Esport i Sinding Ørre nok noget for 
dig!
Angry Owls to hold træner onsdag kl. 17.00-18.30 og 18.00-19.30. 
Den halve time, hvor vi overlapper bruger vi sammen begge hold på 
bl.a. samarbejdsøvelser og kommunikation. 
Vi har fået spritnyt og lækkert gamerudstyr fra MM Vision, og hvis ikke 
det udstyr giver dig en følelse af at være professionel - så er der vist 
intet, der gør ;-) 
Tilmelding via www.sindinggif.dk vælg E-sport
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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

og i den forbindelse har vi lavet et pakke-tilbud for begge koncerter. 
Pris ved køb af begge kr. 285,00 
ellers kr. 160,00 pr. billet for „West for Wrist“ og kr. 175,00 for 
„Bibi og Snif m.fl.“
Så køb julegaven allerede nu ved Jette Madsen – telefon 23394599 
Begrænset antal grundet Covid 19

Koncert tilbud 2021
Vi har 2 gode koncerter på programmet i 2021 

„West for Wrist“ den 10. april 2021 kl. 20.00

„Bibi og Snif“, Henrik Skriver samt 
trommeslager        
den 6. november 2021 kl. 20.00

Vi ses i Ørre Forsamlingshus

Køb

Julegaven

Generalforsamling  Ørre 

og Omegns

Lystfiskerforening

Der indkaldes hermed til 
ordinær generalforsamling 

mandag den 18. januar 2021 
kl. 19.00

i Ørre Forsamlingshus.
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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.

Livets gang i Sinding Forsamlingshus efteråret 2020

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.

 

Udlejning af Forsamlingshuset

Som det nok ikke er gået de flestes næser 
forbi, er forsamlingshuset igen lukket ned 
p.gr.a. restriktioner.
De fleste har aflyst deres fester indtil 
videre.
Det er naturligvis en udfordring for 
økonomien i forsamlingshuset, hvorfor vi 
kom igennem sidste årsregnskab med et 
betydelig underskud på 46.000 kr.

Generalforsamlingen nåede vi lige at 
afholde inden forsamlingsforbuddet blev 
ændret 10 personer. Der var genvalg til 
bestyrelsen og ellers ikke det store på 
dagsordenen.

Banko er jo som bekendt også lukket 
helt ned igen. Inden da klarede vi at 
holde os inden for forsamlingsforbuddet 

på 50 personer ved at afholde banko i 
både forsamlingshuset og Missionshuset 
samtidig. Tusind tak for, at vi måtte 
benytte Missionshuset.
Vi starter igen, så snart vi må samles 50 
personer igen.

Det kommende år skal vi ikke starte de 
helt store projekter op, da økonomien jo 
også skal hænge sammen - men hvis vi får 
muligheden, vil vi gerne have skiftet gulvet 
i den store sal - det er ved at trænge hårdt.

Vi håber selvfølgelig alle, at Coronaen går 
væk og vi snart kan lukke op igen.

Mvh. Philip Nielsen

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.
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Kirkesiden

Se mulighederne i landsbyen v/ Søren Vester
Fælles foredragsaften i Sinding forsamlingshus
Torsdag d. 4. februar kl. 19.30

I løbet af 2020 er det gået op for mange 
af os, at sammenhold og fællesskab er 
grundlæggende værdier, som vi skal 
værne om. Vi er som samfund blevet 
udfordret på disse værdier - mange fæl-
lesskabsstyrkende aktiviteter er slet og ret 
blevet aflyst i årets løb og vi har alle måt-
tet tænke alternativt for at holde fast i det 
livsnødvendige samvær med andre.
Her i Sinding-Ørre er vi gode til det der 
med samfundssind - men desto vigtigere 
er det, at vi plejer og styrker vores fæl-
lesskab, for ingenting kommer af sig selv! 
Derfor er vi en lille gruppe på tværs af 
Sinding-Ørres forskellige foreninger og 
råd, der har taget initiativ til en fælles 
foredragsaften, så vi kan bevare gnisten 
og lysten til at “Se muligheder i landsby-
en.” Designer og “moderne bonderøv” 
Søren Vester fortæller denne aften om 
det gode landsbyliv og om at være krea-
tiv og se mulighederne, der hvor man 
bor. (Læs mere her på siden).
Det er vores håb, at rigtig mange vil bakke 
op om og tage del i dette arrangement. 
Der er allerede en del foreninger, der 
har givet tilsagn om praktisk hjælp ved 
afviklingen, men hvis du tænker, at du 
gerne vil bidrage med fx kaffebrygning 
eller kagebagning, må du meget gerne 
give et praj til en af de undertegnede.
Vi håber desuden, at forholdene tillader 
det, så vi kan være i Sinding forsam-
lingshus, men i fald det bliver nød-
vendigt pga Covid19, flyttes arrange-
mentet til hallen.
Af samme årsag beder vi om tilmelding , 
hvilket skal ske senest d. 27/1 til Hanne 
Lynderup Madsen (hannelynderupmad-
sen@gmail.com). Pris: 100 kr. inkl. 
kaffe.

De bedste hilsner fra 
Gitte Jensen 

(Sinding Gymnastik- og Idrætsforening)
Kristina Spanggaard Kaspersen 

(Fællesbest. Sinding-Ørre Midtpunkt)
Hanne Lynderup Madsen 

(kirke- og kulturmedarb., Ørre-Sinding)

Søren Vester, designer fra Thise i Salling, 
kommer til Sinding-Ørre med sit fore-
drag “Se mulighederne i landsbyen”. 
Denne aften får du bl.a svar på, hvem 
Søren er. Hvem tør lige flytte ud i sidste 
revle og så leve af noget så højrøvet som 
design? Hvad laver man egentlig som 
kreativ bonderøv med et sprog, der er alt 
andet end rigsdansk og et humør, der får 
selv en grædekone til at smile? Du finder 
også ud af, hvor han får ideerne fra og 
hvorfor forenings-Danmark er vigtig for 
sammenhængskraften i lokalsamfundet.
Søren Vester inspirerer med sin fortæl-
leglæde og entusiasme tilhørerne til at 
føre deres egne drømme og ideer ud i 
livet og blive aktive deltagere i deres 
egne lokalsamfund.

Vester har medvirket i flere programmer 
på TV og i 2015 fik Søren Vester sin egen 
programserie, Vesters Verden, på TV2 
FRI. Serien fulgte Søren og hans fami-
lie, der udlever drømmen om det gode 
liv på landet. PT er han aktuel sammen 
med Line Franck i “I Hus Til Halsen”, 
hvor de kommer trængte boligejere til 
undsætning.
Søren Vester er uddannet designer fra 
Danmarks Designskole, og han beskæfti-
ger sig med indretning og skæve vinkler. 
Alt, lige fra Michelin restauranter og 
gravstene til legepladser og teambuild-
ing.

Vi glæder os til at byde Søren velkom-
men til Sinding-Ørre d. 4. feb. 2021.
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Kirkesiden

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

Jul 2020
Vi har i år været nødt til at tænke ander-
ledes i forhold til julens gudstjenester, så  
flest mulige har muligheden for at del-
tage. Derfor har vi truffet den beslutning, 
at flytte juleaftens gudstjenester til hallen 
i Sinding.
Der bliver to gudstjenester på følgende 
tidspunkter, begge ved Lasse Bøgh Mad-
sen.

Torsdag d. 24. december
Kl. 11.00 og kl. 14.30

i hallen

Vi håber, at vi sammen kan skabe en 
stemningsfuld start på juleaften, selvom 
det bliver en anderledes oplevelse.

Julens øvrige gudstjenestetider og -steder 
kan ses i gudstjenesteplanen her i bladet 
og på kirkens hjemmeside 
www.oerresinding-kirker.dk, hvor også 
evt. ændringer vil være at finde.

Vel mødt til julens gudstjenester!
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Kirkesiden

Vinterrusk
Den kolde efterårsvind suser og rusker 
i træerne. Den suser så træerne ryster 
sig så meget, at alle deres blade falder 
af. Træerne bliver langsomt mere nøgne. 
Det er et sært syn at sidde her på kon-
toret og kigge ud – det er som om, at 
de faldne blade aldrig stopper med at 
dale ned fra himlen. De bliver ved og 
ved med at dale ned og lægge sig og 
farvelægge græsplænen, skovbunden og 
vores biler i indkørslen.
Vi er flyttet ind i præstegården. Ind i 
nok, hvad man mildt kan sige, er et stort 
hus. Vi kan ikke høre, hvad vi siger til 
hinanden, når vi kalder fra forskellige 
værelser. Der er højt til loftet, så højt, at 
vi måtte have en elektriker til at sætte 
vores lys op – lys som er specielt tiltrængt 
i den her mørke tid. 
Til Alle Helgen gudstjenesterne tændte vi 
også lys i mørket. Vi tænkte på dem, som 
er vores lys i mørket. 
Herhjemme købte vi slikposer ind – hvis 
nu vi fik Halloween-gæster som kom og 
bankede på døren. Så kunne børnenes 
øjne rigtig lyse op, mens de ville løfte 
deres poser frem og råbe ”Slik eller bal-
lade!”. Men der kom ingen. Og det er 
forståeligt nok i tid, hvor vi er begræn-
sede af vores florerende fjende, Coro-
naen.  
Vinteren er på vej – og den er mørk og 
grå og håbløs. Det er svært at se lyset og 
se lyst på tilværelsen. Vi lader regnen slå 
os omkuld og frygter dagen, hvor bla-
dene skifter fra gul til brun. Vi gyses, når 
træerne er helt nøgne og golde. Vi æng-
stes, når lyset bliver blæst ud, og mørket 
fylder rummene ud. 
Men vinteren er også en smuk årstid. 
Den er smuk, når vi ser små iskrystaller 
på bilruden. Når vi forfriskes af morge-
nens kulde i kinderne. Når der er ro på, 
vindstille, og solen lige kigger ind imel-
lem træernes grene. 
Jeg tror, det er det samme med Gud, som 
med solen og med vores livsglæde. Gud 
virker så langt væk, når vi ikke mærk-
er hans nærvær. Når vi bliver trætte af 
hverdagens slid. Når alt er uoverskueligt. 
Når vi glemmer, selv de allermindste ting.

For da orker vi hverken at tænke på an-
dre, eller på os selv. Vi lægger os på so-
faen og tidsfordriver timerne væk. 
Imens ligger katten på lur foran vinduet 
og forsøger at lege med bladene som 
ruskes rundt af vinden omme bag vin-
duet. Hvis bare, vi kunne lukke ham ud. 
Så hvad skal der til for at bryde med 
vores ugidelighed? Hvad kan vi gøre i en 
tid, hvor vi ikke må samles mere end ti 
personer? Jeg tænker, at jeg så gerne vil 
udnytte det gode. Udnytte at pakke sig 
ind og drikke varm kakao. Udnytte vores 
mulighed trods vores begrænsning. Jeg 
vil træde ud og blive rusket i og måske 
mærke solens stråler eller sludregnen 
pjaske på min kind. Og det skal være 
med jer, for jeg vil ikke gå turen alene. 

Så her kommer invitationen til 
Photowalk 2.0 – Vinterrusk Edition
Lørdag d. 12. december kl. 13.00
Start ved Sinding kirke

Vi gentager succesen fra sidst med en 
photowalk – en gåtur med kameraet over 
skulderen - denne gang i Sinding. Hvis 
det regner eller sner, så lader vi kamer-
aerne blive i taskerne. Jeg tager kakao og 
kage med igen, og vi går en tur og sludrer 
om løst og fast. 
Men for at vi holder os til det begræn-
sede antal, så bliver det denne gang med 
tilmelding. Hvis vi bliver over 10, så ar-
rangerer jeg en tur mere. Følg gerne med 
på facebooksiden: www.facebook.com/
oerresindingkirker
Vi går fra Sinding Kirke, igennem skoven 
og hen mod Hvepsebyen, hvor turen 
rundes af med kakao og kage. Hvis der er 
flere, der ønsker kaffe, så kan det også ar-
rangeres. Datoen bliver lørdag d. 12. de-
cember kl. 13.00, så vi forhåbentlig har 
middagssolen til at varme os. Tilmelding 
sker på 42465744. SU den 10. decem-
ber. Jeg glæder mig. 

Kh Lasse, præsten
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Nyt fra menighedsrådet
Præstegården
Lasse og Camille er flyttet ind i 
præstegården – og som altid, så er der 
ting, der ikke er taget stilling til. Både 
fordi det er svært at gøre, inden det er i 
brug – og også fordi det er svært at gøre 
for andre. Det er både i forhold til ind-
retningen af kontoret – hvad kan være i 
rummet, hvad giver både god opbeva-
ring og arbejdsmiljø i dagligdagen, hvad 
er der krav om, og hvad kan ændres med 
arbejdsgange. Men det er også i forhold 
til det lavpraktiske, for hvor skal hånd- 
klædekroge og toiletpapirholdere 
hænge, hvilke dørstoppere og hvor skal 
de være? Og mange andre detaljer i et 
nyt hus, med nye folk.
Garagebygningen og have/belægningen 
er ved at få lagt de sidste hænder på fær-
diggørelserne. Jeg glæder mig til at se, 
om det giver det helhedsindtryk og den 
sammenhæng, som vi håbede på.
Vi er selvfølgelig rigtig ærgerlige over, at 
indflytterfesten blev aflyst. Men vi håber 
at kunne tage revanche, når forholdene 
tillader det.  

Taget på Ørre kirke
I skrivende stund ser det ud til, at det 
lykkes, som vi blev lovet, at der var nyt 
tag på Ørre Kirke i 2020. Men det er jo

ikke alt, der skal være let. Med den sidste 
plan vi har fået, er stilladset fjernet til 1. 
søndag i advent (hvis ikke der skal skiftes 
ud i træværket pga. råd). 

Renovering af Sinding Kirke
Vi har haft besøg af en arkitekt og byg-
herrerådgiver - Tine Kvist Martinsen, som 
i første omgang lyttede til vore ønsker og 
begrundelser. Hun skal hjælpe os i gang 
med processerne og de elementer, der 
kræves. Det næste skridt er, at stiftets 
folk kommer på rundtur sammen med 
de forskellige konsulenter, som de ind-
henter oplysninger fra, før de kan træffe 
afgørelse om godkendelse af et projekt. 
Vi er så heldige, at de kommer til os – 
og vi forventeligt kan tage nogle af knas-
terne på forhånd – så vi ikke kommer til 
at bruge for meget energi på at bevæge 
os i en retning, som ikke kan godkendes.

Valg til menighedsrådet
På valgforsamlingen i september blev 
der valgt nyt menighedsråd i Ørre-Sind-
ing. Det ligner rigtig meget det gamle 
menighedsråd, da alle 5 medlemmer 
blev genvalgt. 
Da der ikke indkom andre lister, er dette 
det nye menighedsråd (fra 1. søndag i 
advent og 4 år frem):

Jytte Hoffmann
Søren Kiilerich 
Carsten Johannessen
Elly Knudsen
Kurt Kleon Jeppesen
samt sognepræst Lasse Bøgh Madsen

Som stedfortrædere er valgt:
Lotte Koch
Elin Frederiksen

Det nye råd konstituerer sig før 1. søndag 
i advent.

Tak for tilliden! Vi vil gøre vort bedste for 
at leve op til den. Som altid – og det kan 
vist ikke siges for mange gange – så er 
idéer og indspark til nye måder, tiltag el-
ler ønsker, som man gerne vil være med 
til at sætte i gang, eller der måske kan 
arbejdes videre med – altid velkomne. 
Du kontakter bare én fra menighedsrå-
det, præst eller en ansat – og så bringes 
det videre. Dette gælder måske især nu 
– og i den kommende tid, hvor der ikke 
kommer nye øjne og synsvinkler ind i 
menighedsrådet.

Jytte Hoffmann

Coronaretningslinjer i vore kirker
Som I alle ved, er der retningslinjer om-
kring, hvordan vi bedst passer på os 
selv og hinanden i forbindelse med co-
rona. Vi får også givet retningslinjer fra 
Kirkeministeriet og stift – dem arbejder 
vi med at få udlevet på bedste vis i vore 
kirker og til vore arrangementer.
Vi opdaterer hjemmesiden med nyt og 
her på siden kan du også se beskrivelse 
af, hvordan vi gør hos os.  
Som altid skal vi hjælpe hinanden og 
personalet med at passe på os selv og hi-
nanden, for vi synes alle, at det er svært 
at lære nye vaner. Gør det med et glimt 
i øjet – da alle kan glemme.

Venlig hilsen menighedsrådet

Følgende gælder indtil videre indtil 2. 
januar 2021:

- Alle afspritter hænder på vej ind i kirk-
en og på vej til nadver.
- Alle skal have tildækket mund og næse, 
så brug mundbind eller visir, når du går 
ind og ud af kirken – og når du bevæger 
dig rundt i kirken. Kravet gælder ikke, 
når du sidder ned eller knæler under 
gudstjenesten. Heller ikke når du som 
led i en kirkelig handling kortvarigt rejser 
dig op, for derefter at sætte dig ned igen 
på samme plads.
- Børn under 12 år er undtaget kravet om 
mundbind i folkekirken.

Når der synges, skal der være 2 meters 
afstand. Det betyder:
- Hvis man bor sammen, må man 
selvfølgelig gerne sidde på bænken 
sammen.
- Man sætter sig på hver 2. bænk, hvis 
der er mere end én person på bænken.
- Der må max være 45 personer i Sind-
ing Kirke + 10 i våbenhuset.
- Der må max være 42 personer i Ørre 
Kirke + 3 i våbenhuset, forudsat der 
kan holdes 2 meters afstand.
- Hvis der er dåb under gudstjenesten, 
er der reserveret 5 bænke til den del 
af menigheden, som ikke er en del af 
dåbsgæsterne.
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Arrangementer 

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

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

Lørdag d. 12. dec  13.00  Photowalk 2.0 - Vinterrusk edition. Start v/ Sinding kirke

Fredag d. 1. jan  15.30  Musikgudstjeneste i Ørre kirke v/ Beata Tobijanska

Søndag d. 3. jan  15.30  Helligtrekonger i Sinding kirke med fortælling v/ Kirsten Vindum

Torsdag d. 4. feb  19.30  Fælles foredragsaften i Sinding forsamlingshus v/ Søren Vester

Torsdag d. 25. feb  18.00  SogneBio i Sinding kirkehus ”De forbandede år”

Julekoncert med Pure Voices
Tirsdag d. 1. december
Sinding forsamlingshus kl. 19.00
Velkommen til koncert med Pure Voices 
i Sinding Forsamlingshus. Den forrygen-
de barbershop-kvartet mødte hinanden 
i Herning Kirkes Drengekor, og heldigvis 
er de blevet ved med at synge sammen 
lige siden. Det har de nu gjort i mere end 
25 år, men stadig holder de fast i deres 
særkende, gode stemmer, vidunderlige 
harmonier og muntre bemærkninger.
Af hensyn til afstandskrav har vi flyttet 
koncerten til Sinding Forsamlingshus. 
Her kan vi lave en opstilling, der skaber 
plads til mange flere tilhørere, end vi ville

kunne i kirken. Stemningen bliver 
selvfølgelig ikke den samme, men med 
Pure Voices på scenen skal det nok blive 
en stor og god oplevelse alligevel.
Efter koncerten forsøger vi at finde på en 
eller anden måde at servere kaffe, knas 
og klejner.
Vi håber, at rigtig mange vil være med til 
at sparke december i gang med en god, 
fælles oplevelse.
Husk mundbind. Dette skal bæres, und-
tagen når du sidder på din plads. Gratis 
entré!

Nytårsmusikgudstjeneste
Fredag d. 1. januar 2021
Ørre kirke kl. 15.30

Traditionen tro begynder vi det nye år 
med en stemningsfuld nytårsmusikgud-
stjeneste. Denne gang leveres musikken 
af Beata Tobijanska, som underviser på 
Herning Musikskole og mestrer både 
klaver, violin, bratsch og sang. Glæd dig 
til en smuk og stemningsfuld oplevelse 
på årets første dag. 
Bemærk at det foregår i Ørre Kirke, selv 
om der står noget andet i arrangements-
folderen.

Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden 
Godt Nytår med portvin og kransekage.
Husk mundbind. Dette skal bæres, und-
tagen når du sidder på din plads.
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Programmet for møderne i Missionshuset er følgende: 
6. dec. (2. søndag i advent) kl. 14 - 17  Adventshygge i missionshuset for hele familien. 
29. december kl. 19.00   Julefest i missionshuset. 
I uge 2 i 2021 holdes der verden over Alliance bedeuge, og vi deltager ved at mødes: 
12. januar     Bedemøde hos Kurt og Grethe Jeppesen
14. januar     Bedeugegudstjeneste i Nøvling 
20. januar     Kurt Nielsen fra Holstebro taler om Paulus. “Gud er ikke langt fra en eneste af os”.  
     Og der bliver tid til at drøfte emnet.  
5. februar kl 19.00   Familieaften

Bibelgruppedatoer
16. december 2020 hos Grethe og Kurt Jeppesen, Asbjergvej 12
27. januar 2021 hos Jytte og Bjarne Hoffmann, Kroghøjvej 4
24. februar 2021 hos Marianne og Peter Tolstrup, Søvndalvej 10 

Indre Missions mødekalender

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

De Hellige Tre Konger – en fortælling/causerie med billeder og musik
Søndag d. 3. januar 
Sinding kirke kl. 15.30

Oplev fortællingen om De Hellige Tre 
Kongers rejse fra Østerland til Den Hel-
lige Familie i stalden.
Guld, røgelse og myrra; de hellige tre 
gaver, som de vise konger medbragte, har
deres egen betydning i fortællingen.
Vi kommer – med musik, billeder og lyd 

– gennem ørken og bjerge og bliver rørt 
af de oplevelser, kongerne har undervejs, 
og når de er kommet frem til stalden.

Sognemedhjælper og foredragsholder, 
Kirsten Vindum fra Lemvig, leder os 
sikkert gennem ørkenen og fortællingen.

SogneBio - “De forbandede år”
Torsdag d. 25. februar
Sinding kirkehus kl. 18.00

Aftenens film er ”De forbandede år” 
som foregår under 2. verdenskrig. I utal-
lige film fra krigens tid, skildres kampen 
mellem de gode og de onde, de rigtige 
og de forkerte. Men i denne film får vi 
nuancerne med, for virkeligheden er 
sjældent sort-hvid. Der skal nok blive 
noget at snakke om …
Som sædvanlig begynder vi med at spise 
sammen kl. 18.00. Pris inkl. mad, drikke-
varer, film og kaffe: 70,- kr.
Tilmelding til Kurt senest mandag d. 22. 
februar på kleonjeppesen@gmail.com 
eller 4215 2244.
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Gudstjenester
 

NOVEMBER
29. 10.00 Ørre Kirke, Anne Grethe Guldager 
  1. søndag i advent

DECEMBER 
6. 8.45 Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen
  2. søndag i advent
13. 15.30 Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen    
  3. søndag i advent
17.  10.00 Sinding kirke - julegudstjeneste for dagpleje og Hvepsereden 
  (torsdag)
18. fra 8.30 Sinding kirke - julegudstjeneste for skolen  
  (fredag)
20.  8.45 Ørre kirke, Gotfred Larsen  
  4. søndag i advent
24.  11.00 Julegudstjeneste i hallen, Lasse Bøgh Madsen
 14.30 Julegudstjeneste i hallen, Lasse Bøgh Madsen
   Juleaften
25.  10.00 Ørre kirke, Lasse Bøgh Madsen  
  Juledag
26.  8.45 Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen  
  2. juledag
27. 10.00 Ørre kirke, Per Toftdahl
  Julesøndag

JANUAR
1. 15.30 Musikgudstjeneste i Ørre kirke, Lasse Bøgh Madsen  
  Nytårsdag (se omtale)
3. 15.30 Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen  
  Helligtrekongersdag med fortælling (se omtale)
10. 8.45 Ørre kirke, Gotfred Larsen  
  1. søndag efter helligtrekonger
17.  10.00 Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen
  2. søndag efter helligtrekonger
24.  8.45 Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen
  Sidste søndag efter helligtrekonger
31.  10.00 Ørre kirke, Lasse Bøgh Madsen
  Septuagesima

FEBRUAR
7. 8.45 Sinding kirke, Gotfred Larsen
  Seksagesima
14. 10.00 Ørre Kirke, Lasse Bøgh Madsen
  Fastelavnssøndag
21. 8.45 Sinding Kirke, Lasse Bøgh Madsen
  1. søndag i fasten
28. 8.45 Ørre Kirke, NN (ny præst i Baunekirken)
  2. søndag i fasten

Babysalmesang 
i Sinding kirke
Tirsdage kl. 10.00
Opstart d. 26. januar
Har du lyst en musikalsk stjernestund 
med din baby i kirkens helt særlige rum?
Igen i denne vinter byder organist Han-
ne Jensen og kirke- og kulturmedarbej-
der Hanne Lynderup indenfor i varmen 
i Sinding kirke til et 8 ugers foløb med 
salmesang og sanselige oplevelser for ba-
byer under 1 år og deres mødre.  
Aktiviteten foregår i Sinding kirke, er 
gratis og strækker sig over ca 2 måneder.
Tilmelding skal ske til Hanne Lynderup 
(2129 7060) inden d. 22. januar.

Høstgave 2020

I forbindelse med høstfesten i oktober 
blev der indsamlet 11.300 kr.
Tak for en meget flot gave!
Fordelingen af det indsamlede beløb ser 
således ud:

Folkekirkens Nødhjælp kr.  4.212,-
Møltrup Optagelseshjem kr.  3.213,-
Danske Hospitalsklovne kr.     829,-
Dooni Dooni  kr.  3.046,-

I alt   kr. 11.300,-
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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 
Herning 
Mobil: 3063 5825 Mail: 
bjensen51@gmail.com

Næstformand:
Peter Tolstrup Christensen, 
Søvndalvej, 10, 7400 Herning.
Mobil: 40260644 Mail: 
mp.tolstrup@fibermail.dk

Kasserer:
Margit V. Jensen, Sofiedalvej, 7, 
7400 Herning.
Mobil: 2534 7225 Mail: mj@
klimabyg.com

Sekretær:
Anne Marie Søe Nørgaard, 
Visgaardvej, 3, 7400 Herning.
Mobil: 2037 7055 Mail: byras@
herning.dk

Bestyrelsesmedlem:
Philip Nielsen, Asbjergvej, 4, 7400 
Herning.
Mobil: 2327 1245. Mail: philip@
lillebjerg.com
 

Sinding-Ørre Borgerforening
Efter generalforsamlingen i Sinding-Ørre 
Borgerforening er bestyrelsens sammen-
sætning sådan:

Formand:   
Bodil Jensen
Næstformand: 
Peter Tolstrup Christensen
Kasser:  
Margit V. Jensen
Sekretær:  
Anne Marie Søe Nørgaard
Bestyrelsesmedlem:
Philip Nielsen

Formandsberetning Sinding-Ørre Borgerfor-
ening 20.10. 2020:
Bestyrelsesåret startede på en helt kendt og 
almindelig måde.
Der blev afholdt Lokalrådsmøde, Vintersol-
hvervsfest og Fastelavnsfest. 
Der blev indkøbt ny hjertestarter, der er pla-
ceret på Ørre Forsamlingshus og hjertestar-
teren ved Sinding-Ørre Midtpunkt er tjekket, 
så der er to funktionsdygtige hjertestartere i 
området. Serviceringen er lagt i hænderne 
på „Genstart hjertet“.
Desuden blev der afholdt Hjerteløber-kur-
ser, hvor godt 40 personer deltog – dejligt.
Så ramte Coronaen os og hele verden. Dette 
har bevirket, at vi alle har måttet undvære 
diverse arrangementer, aktiviteter og mulig-
hed for at mødes, være sammen med hygge, 
samtaler og ikke mindst samværet på tværs 
af forskellige aldre, grupper og interesser.
Det har virkeligt kunne mærkes og har været 
et enormt stort savn.  Det store håb er, at 
der kommer så meget styr på Coronaen, at 

vi hurtigst muligt kan genoptage de savnede 
og kendte arrangementer og aktiviteter.
I bestyrelsen for Sinding-Ørre Borgerfor-
ening har vi også måttet tage nye tiltag i brug 
for at holde kommunikationen og tilstræbe, 
at de mangeartede projekter og processer 
har kunnet fastholdes, videreudvikles og 
gennemføres.
Dette er foregået dels via mail-udvekslinger 
samt senest via de almindelig kendte møder 
i bestyrelsen.
Tegningen af medlemmer er i år foregået 
via opfordringer i SØ Posten og Nyheds-
breve. Vi har ikke ment, at det ville være 
hensigtsmæssigt at køre ud til de husstande, 
der ikke meldte sig ind via bank, MobilePay 
eller kontakt til Margit.
Medlemstallet er 227 personer, hvilket er 
noget under tidligere antal medlemmer.
Det er allerede nu muligt at tegne sig som 
medlem fra 1.10. 2020 til 30.9. 2021. Se 
rubrik „Medlemstegning til Sinding-Ørre 
Borgerforening“ 
Coronaen har betydet, at Banko har været 
aflyst og lukket, men det er heldigvis genop-
taget efter en kæmpe indsats og iderigdom 
fra bankoudvalget. På det seneste er der 
indgået aftale med Sinding Missionshus 
om brug af også missionshuset til banko. 
Det foregår lige nu via telefonforbindelse 
fra Sinding Forsamlingshus til Missionshuset. 
Bankospillerne har taget de forskellige 
tiltag og restriktioner til sig, og de møder 
trofast op.
I forhold til de mange projekter der er, hvor 
der samarbejdes med Herning Kommune, 
er det, gennem hele Coronaforløbet, lykkes 
i fællesskab med de kommunale embeds-
mænd at få kommunikeret, truffet beslut-

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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ninger og i praksis også fået gennemført 
nogle ting.
På arealet ved „Dråbebroen“ i Ørre er der 
i sensommeren blevet fjernet underbevoks-
ning langs hegnet, der er fjernet bevoksning 
langs Ørre Byvej, så der er bedre indkig til 
Dråberne og åen.
Der pågår fældning af nogle grantræer og 
andre træer i hegnet, og håbet er, at der 
i efteråret kan plantes en lav Spirea-hæk 
langs hegnet.
I december/januar stynes bøgetræerne 
i hegnet, som Herning Kommunes drift 
foretager.
Desuden er der indkøbt nye brædder til bro-
en fra Ørre Kirke til „Kirkestien“. Dette dels 
for at det bliver muligt at køre over med en 
plænetraktor og vedligeholde „Kirkestien“ 
med græsslåning samt at kunne komme 
nemmere over broen med barnevogne og 
lignende.
Der pågår fortsat et samarbejde med Her-
ning Kommune om, at brændeskuret ved 
Shelterpladsen i Nybro bliver overdækket, 
så røg fra bålstederne forhåbentlig bliver 
mindre generende for naboerne.
Der er indkøbt fire borde-bænkesæt til 
henholdsvis P-pladsen ved Blicherstenen 
og „Oasen Ørrevænget“. Indtil kloakreno-
veringen er foretaget på Sinding Hovedgade 
og Ørrevej, vil de to borde og bænkesæt, 
der var tænkt til „Oasen Ørrevænget“ blive 
placeret i Hvepsebyen.
I arealet omkring Sinding-Ørre Midtpunkt og 
Hvepsebyen har der været afholdt arbejds-
dage, hvor der er lagt fliser langs gavlen af 
hallen, nedgravet en rutchebane og lagt 
faldunderlag, hvor det er påkrævet.

I Hvepsebyen blev der ligeledes renoveret 
de små huse, ryddet op og foretaget rengø-
ring af depotet, køkkenet, toilettet og i „de 
unges hytte“.
Det var dejligt, at så mange arbejdsivrige 
personer deltog, og en speciel tak til de 
mange unge mennesker, der deltog med 
godt humør og gå-på-mod.
De unge havde i det seneste nummer af SØ 
Posten et indlæg, som afsluttes med, at de 
meget gerne vil lave en indvielse af „Hytten“, 
så de kan fortælle og vise hytten frem. Li-
gesom de udtrykker deres taknemmelighed 
og glæde over at have fået hytten – „Vi får 
masser af gode minder der, og vi ser frem til 
endnu flere“, afslutter de indlægget.

Der er opsat en Multibane i skolegården 
til stor glæde for børnene i både skole-, 
SFO- og Hvepserede-tiden, men ligeledes i 
weekenderne og om aftenen.
Denne multibane har for størstedelen kun-
net blive en realitet, da en række sponsorer 
har ydet tilskud dertil.
Sponsorerne er: „Pagh Mørups Børne-
konfektion A/S“, „Michael Jensens fond“, 
Sinding Gymnastik- og Idrætsforening, 
Sinding-Ørre Støtteforening, Sinding For-
samlingshus, Sinding Skole, Hvepsereden 
og Sinding-Ørre Borgerforening.
Der rettes en stor tak for velvilligheden og 
endnu en gang viser det sig, at „Sammen 
når vi langt“.
Kloakrenoveringen og forskønnelsen af Ør-
revej og Sinding Hovedgade: Der har været 
nedsat er udvalg lokalt for udarbejdelse 
af forskønnelsesplanen for de to gader. 
Dette er foregået i tæt samarbejde mellem 
embedsmænd fra Herning Kommune og 
vejafdelingen.
Arbejdet udbydes i licitation inden for den al-
lernærmeste tid, og det forventes at opstarte 
først på foråret 2021.
I Arealet „Oasen Ørrevænget“ er tyndet ud 
og fældet træer længst mod Sinding Hoved-
gade, ligesom udgåede træer i den gamle 
have mod til- og frakørslen til motorvejen 
er fældet.
Det har været tanken, at arealet skulle 
jordbearbejdes, der skulle have været sået 
bi-blomster-bede, men dette afventer, at der 
er vished for, om der skal være en aflast-
ningsvej i forbindelse med Kloakrenoverin-
gen og forskønnelsen af Sinding Hovedgade 
og Ørrevej. 
„Kælkebakken“ jordbearbejdes inden for 
kort tid, så det igen bliver muligt at kælke 
uden at støde ind i træer og anden bevoks-
ning.
En mere sikker cykelforbindelse til Tjørring 
er vedtaget i forbindelse med budgetforliget 
i Herning Kommune og med etablering i 
2022.
Der bliver godt, da vejen dagligt benyttes af 
en række personer.
Der er ligeledes en række forskellige cykel-
klubber, der benytter sig af at træne på ve-
jene og MTB- banen i vores lokalområde, så 
også i den sammenhæng er der god grund 
til, at cykelforbindelsen bliver mere sikker.
„Gi et praj“ til Herning Kommune har vist sig 
at virke. Der har været indsendt oplysninger 

om vejkanter, huller i asfalt, bevoksning 
langs vejene og lignende til Herning Kom-
mune.
Når man kigger efter, er der allerede en del, 
der er blevet udbedret eller i gang med en 
udbedring.
Der skal fortsat være en opfordring til, at alle 
benytter sig af at melde ind på „Gi et praj“ 
på herning.dk, når man opdager forhold, der 
gerne skal udbedres.
Nye velkomst-skilte/-tavler i rammerne i Ny-
bro, Ørre og Sinding er i gang med at blive 
fremstillet. Det vil blive forskellige tavler, der 
symboliserer Nybro, Ørre og Sinding. Der 
vil være ens motiver på pladerne, når der 
„køres ud af byerne“
„SØ-Tanken“ har også arbejdet videre med 
temaerne: Transport, Bosætning, Natur og 
kultur, forskønnelse og udsmykning, PR
Projektet med „De fire hjørnestene“ blev 
omtalt i det seneste nummer af SØ Posten, 
og går i korthed ud på, at der arbejdes 
mod et flerårigt projekt i samarbejde med 
Museum Midtjylland, embedsmænd fra Kul-
tur- og Fritid og Natur og Grønne områder 
i Herning Kommune.
Der arbejdes frem mod historisk at fortælle 
om landbrugskulturen i Midt- og Vestjylland, 
de sociale skel og de religiøse vækkelser 
i slutningen af 1800-tallet med hele bryd-
ningstiden, der har formet det samfund, 
der er vores i dag. Det er også historien 
med de vilde sociale, religiøse og politiske 
forandringer, der går før og knytter an til 
industrialiseringen – tekstilindustrien på 
vores egn.
Lige nu pågår arbejdet med den første 
etape. Det er at skabe en gang-, løbe- og 
cykelrute fra Ørre, hvor udgravningerne af 
jernalderlandsbyen/-fabrikken lå, til Ørre by, 
Nybro med Nazaret, Det gule hus, Stenki-
sten, Ørre Hede med Nygaard Gl. Skole, 
Stalden, Helenes hus med Spændhuset, 
Ovstruptårnet og Kirkestien til Ørre Kirke. 
Sideløbende fortsættes arbejdet med de 
andre temaer og nogle nye tiltag, der er i 
sin spirende begyndelse.
Tak til alle de mange personer, der yder en 
kæmpe indsats i utrolig mangeartede forskel-
lige sammenhænge i udvalg, grupper, besty-
relsen og i den praktiske gennemførelse af 
de mangeartede aktiviteter, arrangementer 
og projekter for til stadighed at vedligeholde, 
udbygge og videreudvikle Sinding-Ørre.
På generalforsamlingen fremkom nogle 
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Borgerforeningen 
for Sinding-Ørre

tilkendegivelser og kommentarer. Det var 
blandt andet følgende: 
•	 Ønske	om	en	cykelsti	mellem	Ørre	og	

Sinding

•	 Opsamling	 af	 lokalhistorien	 for	 de	
seneste 60-70 år

•	 Sinding-Ørre	 Lokalhistoriske	 Arkiv	
fortalte om deres nye lokaliteter og 
de muligheder, de har fået for dels 
arbejdet i arkivet, men i høj grad også 
for besøg.

 Lige nu er der en udstilling af en mo-
del af Sindinggaard samt billeder, der 
fortæller historien om de seneste 150 
år.

 Der er igangsat en begyndende op-
samling af lokalhistorien for de seneste 
60-70 år via forskellige personers fort-
ællinger, ligesom der arbejdes mod at 
opstarte en fortællecafé.

•	 Der	 blev	 udtrykt	 håb	 om,	 at	 der	
snart startes byggeri på grundene på 
Hjortemarken, og hvad sker der på 
Mejerigrunden, ligesom lejeboliger 
blev efterlyst.

 Vedrørende byggeri på Hjortemarken 
vil der blive påbegyndt et byggeri af 
et hus her i efteråret. Ejeren af Meje-
rigrunden tænker på at bygge nogle 
huse.

Vedrørende ansøgning til Landdistriktspul-
jen i Herning Kommune, er det besluttet at 
ansøge om midler til Ørre Forsamlingshus 
til nye tagrender og maling af huset.
Der er også søgt til Sinding Forsamlingshus 
til ny gulvbelægning i den store sal.
Vi håber ansøgningen bliver imødekom-
met, hvilket vi ved til næste nummer af SØ 
Posten.
Da det ofte kan være vanskeligt af arbejds-
mæssige årsager, at Philip er hjemme til at 
kunne hejse flaget i Parken i Sinding, vil det 
være rigtig dejligt, om der er en person, 
der vil overtage dette hverv. Kontakt meget 
gerne Bodil 30635825.
Philip fortsætter indtil der forhåbentlig 
melder sig en afløser, og Jesper Kidde vil 
fortsætte som flaghejser i Ørre – se kon-
taktoplysningerne her på siden for at få 
flagene hejst.

Det bliver nu dejligt, når vi når til det tids-
punkt, hvor vi kan annoncere arrangementer 
og aktiviteter. 
Der bliver ikke vintersolhvervsfest, og med 
hensyn til fastelavnsfesten vil det blive 
afholdt, hvis Corona- retningslinjerne kan 
overholdes. 
Den 4. februar 2021 kommer Søren Vester 
til en foredragsaften arrangeret i et samar-
bejde mellem Ørre-Sinding Menighedsråd, 
Sinding Forsamlingshus, Sinding Gymnastik- 

Corona'en holder os hjemme…!!!
Hvad med at udnytte det til at få skrevet 
nogle erindringer?

Der ligger nemlig masser af fortællinger 
gemt rundt omkring i hukommelser og 
hjerter - dem vil vi gerne have frem i lyset. 
I forbindelse med vores frivillige arbejde i 
Lokalhistorisk Arkiv Sinding-Ørre støder 
vi af og til på sådanne fortællinger, og hver 
gang er det som at finde guld. Disse for-
tællinger beskriver virkelig livet, som det 
var dengang i området - både til hverdag 
og fest.

Det kan dog være svært at få begyndt på 
fortællingerne, for vi har en tendens til at 
fortælle os selv, at det da sikkert ikke vil 
interessere nogen. Men det gør det, selv 
den mindste og for én selv ubetydelige 
beretning, har stor værdi for eftertiden.

For at få gang i minderne, har vi lavet en 
ny folder ”Skriv dine minder” med hjælp 
og inspiration - den kan hentes på Arkivet  
eller du kan få den tilsendt på mail. Har 
du brug for yderligere hjælp eller har du 
spørgsmål kan Marianne Damgaard 
kontaktes på mail marianne@vipcom.dk 
eller tlf. 23241428.

De første erindringer er allerede skrevet 
og udgivet i bogform. Bernhard Lodahl 
har lavet et supplement til Flemming 
Kofod-Svendsens bog ”Lutheranerne på 
Heden”, der blev udgivet for snart 10 år 
siden om Kristelig Lutheransk Trossam-
fund i Tjørring/Remme - gennem årene 
kaldt ”Dømmerne” eller ”De Højhellige”. 
Bernhard skriver bl.a. om fornyelses- og 
brydningstiden i 1950'erne, nye oplys-

ninger om kirketjenerens og religions-
lærerens fratræden og nye valg i 1956/57, 
samt eksempler på nogle åbenheds- og 
fornyelsestegn. Derudover fortæller 
Bernhard meget levende om sin skoletid i 
Tjørring Privatskole og sin barndoms jul.

Bogen kan ses på Lokalhistorisk Arkiv 
Sinding-Ørre. Der er også mulighed for at 
købe et eksemplar af bogen ved hen-
vendelse til Bernhard Lodahl på mail 
blodahl@live.dk eller til Lokalhistorisk 
Arkiv Sinding-Ørre både på mail og på 
arkivet i vores åbningstid. Bogen koster 
100,- kr. + evt. forsendelse.

Skriv dine minder

Ørre Byvej 83, 7400 Herning

arkivsindingoerre@herning.dk

Åbent hver tirsdag kl. 15.00 - 17.00

Lokalhistorisk Arkiv
Sinding-Ørre

Mere om
Lutheranerne på Heden

- af Bernhard Lodahl

og Idrætsforening og Sinding-Ørre Borger-
forening genoptages fælles foredragsaften. 
Se mere på Kirkesiderne.
Sluttelig ønskes alle nogle hyggelige, dejlige 
og sygdomsfri vintermåneder og ikke mindst 
rigtig glædelig jul og godt nytår.
Med venlig hilsen Sinding-Ørre Borgerfor-
ening

Bodil Jensen.
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Sinding Ørre Midtpunkt 
skolen

På Sinding Ørre Midtpunkt har vi altid 
haft den tradition at vi i uge 41 har 
„bevægelsesuge“. I den forbindelse 
skulle vi om onsdagen til Silkeborg, hvor 
Fort Østerlund ligger. Det er et sted, 
hvor der er masser af fysiske opgaver og 
udfordringer til alle.

Vi skulle med bus derud. På grund af 
Corona kørte vi i to busser.
Det var rigtig flot derude, der var masser 
bakker og der var heste. Mange af pigerne 
gik op for at fodre hestene. Da vi havde 
spist, blev vi delt ind i 4 hold. Der var en 
guide på hvert hold.

 Nu skulle vi ud og prøve en masse 
aktiviteter, som både skubber grænser 
og kræver samarbejde. Der var aktiviteter 
lige fra, en vippe man skulle ud på uden 
at falde i vandet, nogle dæk man skulle 
gå på, som flød på vandet, og der var 
nogle rør, som man skulle gå, kravle eller 
løbe over uden at falde i vandet. Vi skulle 
svinge os ud over vandet i et tov, og 
prøve at ramme nogle dæk i forskellige 
størrelser, med nogle sten Og vi blev alle 
våde. Vi havde heldigvis skiftetøj med. Og 
så skulle vi spise, og vi fik varm kakao. Og 
så skulle vi hjem til Sinding igen. Det var 
en meget sjov og spændende tur.

Skrevet Stine og Henriette 4. kl

Vores tur til Fort Østerlund
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Ørre og Omegns 
Lystfiskerforening

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

Næstformand:
Hans Obbekjær Christensen
Ørrebyvej 65

Kasserer:
Svend Aage Jensen
Tlf.: 24 81 68 67
Svend.helle@hotmail.dk

Sekretær:
Johnny Strøm Johansson
Tlf.: 40 14 25 01
stroems@live.dk

Bestyrelsesmedlem:
Michael Kristensen
Tlf.: 40 19 31 03
tosmose@mail.dk

www.hedens-lystfiskeri.dk

 Bestyrelsen

Årets sidste fisketur

Ved den sidste tur til åen med fi-
skestangen, gav det desværre ikke 
nogen fangst, men alligevel en 
god tur. Fiskebestanden er på det 
jævne, ikke for stor, så det kan kun 
blive bedre. Når man går og fisker, 
kan man tænke tilbage på, hvad 
der er sket både godt og mindre 
godt i årets løb, for som tidligere 
år er der sket en del.
Året har været præget af en vis 
virus, Covid 19, men det har ikke 
påvirket os som forening negativt, 
snarere tværtimod. Der er kommet 
flere ud og fiske, da de har tiden 
til det. Det betyder også, at vi blev 
opfordret til at afholde en ekstra 
fiskeskole som sommerferieaktivi-
tet, som vi afviklede i august. Og 
igen havde vi et fyldt hold på 25 
børn.  Det er en stor fornøjelse at 
se glæden og stoltheden lyse ud af 
dem, når nogle af børnene fanger 
deres første fisk. Så der er bestemt 

mulighed at der er nogle flere, der 
bliver lystfiskere i fremtiden.
Vi har hele året arbejdet med Sin-
ding skole om et projekt, men der 
har dog været nogle udfordringer, 
da der fra myndighedernes side, 
har været flere forskellige menin-
ger. Men vi har da fået lavet en 
bestandsanalyse. Vi når desværre 
ikke at få lagt gydegrus udlagt i år. 
Men vi arbejder på at få lagt nogle 
skjule-sten ud. 
Fiskeweekenden med fiskekonkur-
rencen var fint besøgt, især lørdag 
aften hvor der var fællesspisning, 
og søndag eftermiddag til kaffe og 
præmieuddeling. Vi havde vores 
nye præst Lasse til at stå for ud-
deling af præmier.
I forbindelse til vandplejen har vi 
fået tilladelse til at regulere skarve. 
Skarven gør en stor skade på fi-
skebestanden, da en enkelt skarv 
spiser knap et halvt kilo fisk hver 
dag. Så hvis man ser en skarv ude 
ved vores vandløb, må man gerne 
kontakte bestyrelsen. Vi er nogle 
få, som har fået tilladelsen og vi skal 
overholde jagtloven, så det er ikke 
sådan, at vi kan komme overalt.
Vores medlemstal ser ud til at være 
stabilt, men alderen er stigende, så 
vi vil fortsat arbejde på at få flere 
juniorer.
Vores generalforsamling er plan-
lagt til mandag den 18. januar 
2021 i Ørre forsamlingshus kl. 19.
Jeg vil slutte med at ønske vores 
lodsejere, sponsorer, medhjælpere 
og alle vores medlemmer en rigtig 
glædelig jul og et godt nytår.

Søren P. Kiilerich.
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Kalenderen

Redaktionen ønsker alle
læsere og annoncører
en glædelig jul og
corona-frit nytår!
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Kalenderen


