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ønsker den tilsendt.
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Mia B. Andersen, Ørre Byvej 57.
E-mail: miabandersen@outlook.dk
Datoer til kalenderen: oprettes via
Conventus systemet.
Se også: www.sinding-oerre.dk
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Pino Santana Andsbjerg
Ørre Byvej 2, Sinding
6 år den 14. marts 2021
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Side-prisen incl. moms er for 1/1 side
kr. 860,-, 1/2 side kr. 430,-, 1/4 side
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Udkommer
Uge 21
Uge 34
Uge 47

Forsidetegning:
„Foråret ER på vej“

Buketter

(Bestil dagen før inden kl. 11:30)

Bordpynt og blomster til fest
Gavekurve
Værtindegaver
Åben efter aftale

et@apresent4you.dk
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Eva Thyssen
Asbjergvej 8, Sinding
Mobil 50 52 16 62

Borgerforeningen
for Sinding-Ørre
Hvor er det en uvirkelig og mærkelig tid vi
lever og har levet i det forløbne år. Masser af aktiviteter, arrangementer, fester og
andre mødeplatforme har været stort set
lukket hele tiden for alle aldersgrupper på
grund af Covid-19.
Hvor er vi gået glip af rigtig mange snakke,
meget hygge, samvær og noget af det
væsentligste at kunne være nærværende
og kere om hinanden – alle har ydet rigtig
meget i løbet af tiden med Corona, men
lad os få hverdagen tilbage, så den mangfoldighed af liv, lyst, iderigdom og lignende
igen kan komme i blomstring.
Håbet er så meget, at den begyndende
nedgang af Covid-19 fortsætter, så vi igen
får mulighed for at gennemføre de mange
traditionelle aktiviteter, arrangementer og
nye tiltag, der har ligget i dvale.
Trods alt er der nogle ting, der forløber
som planlagt. Der pågår kloakrenovering af
Sinding Hovedgade og Ørrevej fra omkring

1. marts i år.
På Herning Vands hjemmeside er der en
side, som kun omhandler kloakrenoveringen i Sinding. Der kan man finde informationer og blandt andet tidsplan for projektet
m.m. ved at gå ind på https://herningvand.
dk/privat/her-arbejder-vi/sinding-3/
Tegning af medlemmer for perioden 1.10.
2020 til 31.9. 2021 er én af de vanskelige
opgaver. Vi vil takke alle Jer, der har tegnet Jer som medlemmer via beskrivelsen
i de seneste par numre af SØ Posten, og
vi kraftigt opfordre til, at så mange som
muligt får sig tegnet. Se rubrikken med
medlemstegning til Sinding-Ørre Borgerforening her i SØ Posten.
De allerbedste ønsker for et rigtigt dejligt
og lyst forår med håb for vores kendte
hverdag vender tilbage til.
Med venlig hilsen Sinding-Ørre Borgerforening
Bodil Jensen

Skriv dine minder
Der ligger 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 fortællinger 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.
Nogle af disse erindringer er skrevet og
udgivet i bogform. Som tidligere omtalt
handler Bernhard Lodahls bog om fornyelses- og brydningstiden i 1950'erne i
Kristelig Lutheransk Trossamfund i Tjørring/Remme. I bogen fortæller Bernhard

også meget levende om sin skoletid i
Tjørring Privatskole og sin barndoms jul.
Mere om
Lutheranerne på Heden

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
.

- af Bernhard Lodahl

Bogen kan ses på Lokalhistorisk Arkiv
Sinding-Ørre. Der er også mulighed for at
købe et eksemplar af bogen ved henvendelse til Bernhard Lodahl på mail
blodahl@live.dk eller til Lokalhistorisk
Arkiv Sinding-Ørre på mail og på arkivet,
når vi igen må holde åbent. Bogen koster
100,- kr. + evt. forsendelse.

Lokalhistorisk Arkiv
Sinding-Ørre
Åbent hver tirsdag kl. 15.00 - 17.00
Ørre Byvej 83, 7400 Herning
arkivsindingoerre@herning.dk
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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
At savne…

Vidste vi ikke før, hvordan det føles at
savne noget eller nogen, så ved vi det
nu. Vi savner hinanden og alt det sociale.
På arkivet savner vi at mødes hver tirsdag
eftermiddag, og vi savner at kunne mødes
med jer og få en snak om før og nu. Men
det kommer, hvor vi igen kan mødes,
præcis som det skete for den unge pige fra
Ørre, som også måtte undvære og savne.
Pigen er Ella Nielsen (Westh). Hun blev
født den 30. april 1897 på gården Granly
i Ørre. Hendes far Laust Nielsen drev
gården sammen med hustruen Marie, og
han var også landpost i 22 år med rute fra
Nybro Mølle. Endvidere sad han i mange
år i Sognerådet.
Ella bliver som 12-årig i 1909 ramt af
gigtfeber. Smerter i højre albue og senere
også i venstre og har høj feber. Hun bliver
indlagt på Herning Sygehus, hvor lægerne
gennem et halvt år prøver med forskellige
tiltag, bl.a. flere operationer, at afhjælpe
smerterne, men intet hjalp. Overlægen
mener til sidst, at der kun er én ting at gøre
– at amputere den arm, der er dårligst!!
Hun bliver gjort klar til operation næste
dag, men om aftenen kommer der besked
til overlægen om, at der er en plads til
Ella på Refsnæs Kysthospital, hvor man
er specialiseret til gigtfeberpatienter. Hun
undgår dermed amputationen.
Et par dage senere, tidligt om morgenen,
tager hun og faderen ud på den lange
rejse til Refsnæs. Hun siger farvel til moderen på Herning banegård, og til aften
når de Refsnæs. Allerede næste formiddag
må hun også tage afsked med faderen,
som rejser hjem igen. Det må have været
noget af en omvæltning for den unge Ella.
På hospitalet i Refsnæs er hun sengeliggende i 3 år. I hele indlæggelsesperioden
på ca. 5 år får hun kun besøg én gang om
året af skiftevis moderen og faderen. Vi
kan kun forestille os, hvordan savnet har
måtte være for Ella og hendes forældre.
Dog bliver der efter det første år lidt mere
kontakt til familien, da hendes søster Else
får plads som gangpige på Refsnæs, og
Elses kæreste Rasmus får plads på en gård
i nærheden. Så i et år har Ella glæde af
søsteren og Rasmus, inden de igen tager

tilbage til Ørre.
Ella fortæller at i de næsten 5 år på Refsnæs, kun har gode minder om lægerne,
sygeplejerskerne, alle ansatte, og også om
de andre indlagte børn. Efter de første to
år bliver hun oppegående og lægerne får
hende til at hjælpe de mindre børn med
skolearbejde. Dette arbejde mindsker savnet til forældrene og barndomshjemmet,
og det er her ønsket om at være lærer
bliver grundlagt.
I sommeren 1914 er Ella 17 år, og hun
vender hjem til Ørre med ønsket om at
bliver lærer, men hun har igennem de 5 år
på hospitalet ikke kunnet følge en almindelig skolegang, og mangler en del læring.
Hjemme i Ørre træder den nyansatte
Pastor Jacobsen dog til og giver hende
privatundervisning, så hun kan søge ind
på seminariet. I 1916, som 19-årig, søger
hun ind på Karise Friskoleseminarium og
bliver optaget.
I 1918 er hun færdig på seminariet og
vender igen hjem til Ørre, hvor hun kom-

mer til at undervise ca. 16 store børn i
håndarbejde og praktiske ting. Efter et år
søger hun plads på børnehjemmet Margrethelund i Viborg. som overvejende var
en drengehjem.
Ella møder og forelsker sig i Johannes Westh, og i 1940 bliver de viet i Ørre Kirke.
De får begge ansættelse som lærere på
Sønderup Friskole, og da de i 1956 holder
som lærere, køber de et nedlagt landbrug
ved Skanderborg. Efter Johannes’ død i
1969 flytter Ella til Herning. Hun dør i en
alder af 98 år i 1995.
Ja, Ella måtte savne og undvære i sine helt
unge år, men fik kontakt og samvær med
både familien og alle eleverne i de mange
år fremover.
Lokalhistorisk Arkiv Sinding-Ørre

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

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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Bliv bonde i det meget små
Vi har lyst til at fortælle lidt om en lille
forening, som mange måske slet ikke ved
eksisterer, eller hvorfor.
Baggrund: I Danmark er antallet af kvæg
halveret siden 1980. (Mærkeligt at det så
er kvæget som er udråbt, som en af de
største klimasyndere). Det rammer den
lysåbne natur som risikerer at gro efter
i krat. Da vi var flere som mente at det
var værd at bevare udsynet, og den åbne
naturtype i Ørre blev Englauget dannet
i 2010.
Rent praktisk gør vi det, at vi til foråret
hvert år har købt 10 halvstore kalve.
De har så holdt græsset nede hen over
sommeren på et par marker midt i Ørre
by. Hvert medlem betaler et kontingent/
indskud før indkøbet. Om efteråret når
jobbet er gjort, og dyrene er vokset,
kommer der så ¼ kreatur hjem til hvert
af medlemmernes fryser. Man betaler så
en kilopris for sit kød, men indskuddet
trækkes fra.

Vi plejer (i normale år) at mødes til en
hyggelig generalforsamling, -når hegnet
skal vedligeholdes, -og når dyrene sættes
ud. Mange kommer også forbi hen over
sommeren og ser til „vores „ dyr.
Om efteråret mødes vi igen når kødet
kommer hjem fra slagteren. Så kan man
nyde kødet fra sit eget dyr som man ved
hvordan har levet.

Oversigt over
bestyrelsen:

Formand:
Jens Arne Mikkelsen,
tlf. 40986388
Kasserer:
Henrik Andsbjerg,
tlf. 21660666

I år er gården Ørrehus, som ejer det meste
af marken så blevet solgt. Heldigvis er det
Sekretær:
til nogen som selv ønsker at have dyr. Til
Peder Lundby,
gengæld ønsker Leo Lisby i Langfrom,
tlf. 4052085
mellem Ørre og Nybro at komme af med
sine egne kreaturer. Derfor har vi aftalt at
.
vi fra 2021 har dyr til at gå på hans marker.
Medlemmerne er en blanding af lokale,
og nogen som kender nogen. Vi har
faktisk medlemmer fra det meste af
Jylland. Der er plads til nogle ganske hjemmeside: englaug.123hjemmeside.
få nye medlemmer endnu i år. Hvis du dk, for at se hvordan man tilmelder sig.
er interesseret, kan du gå ind på vores
Henrik Andsbjerg
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Ørre og Omegns
Lystfiskerforening

Bestyrelsen
Formand:
Søren Peter Kiilerich
Tlf.: 97 13 66 03
soeren@hedens-lystfiskeri.dk
Næstformand:
Hans Obbekjær Christensen
Ørre Byvej 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

Så kom vi ind i et nyt år, og hvilke forventninger kan vi som lystfiskerforening så
have til det nye år. Vi håber der kommer
masser af fisk som vi kan fange, og masser
af spændende natur oplevelser. Det er
måske lidt naivt, men vi er jo optimister,
som håber på at de tiltag som vi laver med
vandpleje mm. giver resultater.
Et nyt liv begynder nu i vores vandløb,
da de fleste fiskearter har gydet og æggene ligger nu på gydebankerne klar til
at klække, der ligger de i ca. 450 grad
dage (vand temperatur x dage). Æggene
er i denne periode meget sårbare overfor
forurening, såsom okker, gylle, og kemiske
stoffer. Så vi håber på at der ikke sker en
forurening, så der kommer mange små
fiskeunger, som med tiden kan vokse sig
store.
Vi har pga. Corona-situationen på nuværende tidspunkt, ikke fået afholdt vores
ordinære generalforsamling og der er
ikke fundet en ny dato endnu. Vi håber
på, at det kan ske i marts, men vi kender
jo ikke fremtiden. Når en ny dato er fundet, vil vi melde det ud på mail til vores
medlemmer.
Bæveren breder sig, og den er nu kommet
helt til Nybro. Så der er mulighed for at se
den. Bæveren er et natdyr, så man må ud
efter solnedgang for at se den. Bæveren
er en gnaver, og lever vegetarisk, så den
er som sådan ikke en trussel for fiskene.
Det bliver den først, når den begynder
at opdæmme vandet, så fiskene ikke har
mulighed for at svømme frit i vandløbet.
Første marts, næsten helligdag for lystfi-

skere, for da starter fiskesæsonen, og vi
kan igen komme ud og svinge fiskestangen. Man skal dog lige huske at have
betalt fisketegn, og for sit medlemskab.
Beløbet vil være det samme som sidste
år. Og vær opmærksom på at stallingen er
totalfredet, gedden er fredet i april måned,
og laksen er fredet til den 16. april.
Skarv regulering fortsætter til 31 marts, så
hvis man observer skarv må man gerne
kontakte bestyrelsen. Skarven er fiske
spiser, og den spiser op til et halvt kilo
fisk hver dag, så den gør stor skade på
fiskebestanden. Især stallingen er sårbar,
de samler sig i stimer om vinteren, i dybe
partier i åen, så der kan skarven nemt tage
dem en efter en.
Vi er i gang med at planlægge et nyt
projekt med Sinding skole, vi håber på et
bedre forløb end sidste år.

Skarven er fiske spiser, og den spiser let
op til et halvt kilo fisk hver dag, så den
gør stor skade.

Knæk og Bræk
Søren Peter Kiilerich
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Kirkesiden
Snefald

Imens jeg sidder og skriver dette, så daler
sneen ned. Store flager af sammenknyttede snefnug som lægger sig (og endelig
bliver liggende) på græsset og på træernes
grene. Hvor er det smukt.
Da jeg for lidt siden gik ud i garagen efter
en kold cola, knasede sneen under mine
fødder. Det er rigtig god snemands- eller
sneboldesne. Mon ikke mange familier
har begivet sig ud for at nyde den gode
sne, nu hvor vi endelig har den.
Snefnuggene kan samle sig, holde sammen, skabe noget hårdt, som kun solens
varme kan smelte.
Det er nærmest helt symbolsk for vores
tid. Vi er nok alle lidt smeltede for tiden
af den varme sygdom som endnu engang
plager vores hverdag og vores verden.
Vi er ligesom Snemand Frost trætte og
ugidelige og ligger ofte og smelter i sofaen.
Jeg har sørget for, at tiden ikke kun går
med nytteløs tidsfordriv foran tv’et ved at
købe en masse gode film, som vi kan se
derhjemme. Her den anden aften så vi
Thomas Vinterbergs: ”Druk”. Efternavnet
Vinterberg er vist det eneste der nærmer
sig en sammenligning, der kan laves med

filmen og vores tid, for ellers er alt i filmen jo som i ”de gode gamle dage”,
hvor vi kunne tage på restaurant, spille
fodbold og feste i gaden.
Men uden at afsløre for meget (for jer der
ikke har set den: SE DEN!), så handler
filmen egentlig om at give slip, at give
sig hen til livet – både på kanten, men
også med begge danseben solidt plantet
på jorden. Den handler om at være sammen med sine venner og at lave nogle
fejltrin og lære af dem.
Det er en smuk film, og det skulle ikke
undre mig, hvis den vinder en pris eller
to.
Filmen har sikkert fået mange af os til at
længes efter at leve – fuldt ud. At gøre
ligesom snefnuggene og samle os og
knytte bånd og ideer og tanker. At skabe
noget ud af vores bånd – og give efter
for at prøve ting af, måske fejle og lære
af dem. Det kan være svært at finde på
ideer til, hvad vi kan lave, når vi ikke kan
være sammen.
Men for nogle uger siden kom der en fin
idé fra vores menighedsrådsformand. I
en tid, hvor vi ikke synger i kirken, kunne
det være et forsøg at lave en lokal udgave
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af ”Fællessang – hver for sig” for os her
i sognet.
Så det tænker jeg, at vi vil prøve. I første
omgang vil vi gerne modtage sangønsker
fra jer, som læser med her. Skriv en mail
enten til hannelynderupmadsen@gmail.
com eller til min mail, lbm@km.dk med
et sangønske. Det må gerne være en
forholdsvis kendt sang eller salme. Skriv
også gerne lidt om, hvorfor du har valgt
sangen. Så vil vi forsøge at lave en fællessangsaften, Hanne, Hanne og jeg – måske
live-streamer vi det, måske bliver det en
video, som bliver lagt op på facebook og
på hjemmesiden. Følg gerne med der, så
skal vi nok holde dig opdateret.
Så kan vi glædes om at synge og spille lidt
sammen hver for sig, måske mens flere
snefnug daler og vores toner falder på
et godt sted. Måske kan vi så fornemme
fællesskab, sammenhæng og mening i
vores vintersmukke verden.
Kærlig hilsen
sognepræst Lasse Bøgh Madsen

Fællessang - hver for sig i
Ørre-Sinding
Onsdag d. 14. april kl. 19.30
Med tiden lærer vi alle nye ting!
Corona har lært os at sætte pris på
fællessangen samt at finde nye veje
til at dyrke den. Vi vil derfor forsøge
os med et virtuelt fællessangsarrangement, hvor forsamlingshuset er skiftet
ud med hjemmets fire vægge og en
god internetforbindelse.
Hanne Jensen er ved klaveret og Lasse
Bøgh Madsen præsenterer sangene,
som du kan være med til at vælge.
Skriv en mail til Hanne Lynderup
(hannelynderupmadsen@gmail.com)
eller Lasse (lbm@km.dk) med dit ønske og gerne en kommentar om dit
valg senest d. 6. april.
Følg med på facebook og hjemmeside, hvor du kan læse mere om de
tekniske detaljer.
Alle kan være med uanset sanglige
evner og teknisk formåen!

Kirkesiden
Nyt fra menighedsrådet
Med stor taknemmelighed ser jeg tilbage,
- for hvor er jeg glad for, at vi fik lov til at
komme til ordination i Viborg Domkirke
og holde indsættelsesgudstjeneste, inden
landet lukkede ned.
Stor respekt til de ansatte – for med positiv tilgang at få løst de udfordringer og
forandringer, det sidste år har budt på.
Det er som at gå på line – for hvornår er
det forsvarligt at gennemføre? – hvornår
kan det tilpasses til de nye retningslinjer/
restriktioner? Og kan det gennemføres,
hvilke udfordringer bringer det så med
sig?
Der er kommet mere fokus på teknikken.
Hvordan man kan ”invitere” flere med
til gudstjenesten? Jeg kan opfordre til at
gå på kirkernes facebook-side og følge
streamingen af gudstjenesten.
På hjemmesiden vil man også kunne
finde de ændringer, der er - både ændringer omkring gudstjenester og arrangementer. Vi følger selvfølgelig de retningslinjer, vi får fra stift og provsti, og det
betyder lige nu, at der er gudstjenester
af kortere varighed. Men vi glæder os til

Photowalk-glimt

igen at kunne byde velkommen til arrangementer.
Opgaven med at få skiftet taget på Ørre
Kirke nærmer sig sin afslutning. Da taget
kom af, blev der dog fundet et område i
et af spærrene, der var råddent. Heldigvis
var det i et hjørne, så taget kunne lægges
om og understryges på størstedelen. Pt.
mangler vi den endelige godkendelse fra
stiftet omkring metoden til at få udskiftet
det stykke spær. – Generelt synes jeg, at
vi har fået et pænt tag – og vi er tæt på
målstregen.
På kirkegården er der også sket en ændring. Sabina Tolstrup fra Sinding, som
har været vikar som gravermedhjælper
siden juli 2019 – kun afbrudt af vinterpausen i starten af 2020 – er vi glade for,
at have fastansat pr 1. januar 2021.
For at være på forkant med udviklingen
– så er det besluttet, at konfirmationerne
flyttes til 22. august. Vore forhåbninger
(håb og drømme er gratis) er derfor, at
der er frit spil til at være i kirken samt at
invitere de gæster med, som man ønsker.
Jytte Hoffmann

Rundt om på kirkesiderne i denne udgave
er der glimt fra vinterens photowalk med
præsten. En råkold decemberdag gik
turen fra Sinding kirke til Hvepsebyen.
Se flere billeder på kirkens facebook og
hjemmeside.

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 Sinding kirker, kontakt da sognepræsten
for at aftale nærmere.
Mere info på hjemmesiden:
www.oerresinding-kirker.dk

Kirkebetjeningen

Menighedsrådet

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

Jytte Hoffmann (formand)
4014 9419
jytte.bjarne@fibermail.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
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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

Kirkesiden
Hvad kan vi gøre?
Jeg har gennem de sidste måneders
snakke med forskellige mennesker fået
lyst til at sætte ord på nogle tanker. Vi bor
i et sogn med mange gode fællesskaber
og frivillige ildsjæle. Men i disse tider,
hvor så meget er forandret, er det ikke
nemt at være ildsjæl. Samtidig er der
mere brug for dem end nogensinde før.
Det er en svær tid for mange frivillige.
Svær fordi de ikke kan komme til at gøre
den indsats, de brænder for at gøre, eller svær fordi deres indsats er underlagt
andre og mere besværlige rammer end
normalt.
Der er to frustrationer, der går igen i
mange af de snakke, jeg har haft. Dels
savner vi de fællesskaber og sammenhænge, vi er frivillige i. Dels kan vi ikke
komme til at hjælpe dem, der har det
sværest lige nu.
Mange steder sættes nye tiltag i gang, og
det er enormt livsbekræftende. Det vidner om, at vi bekymrer os for hinanden
og gerne vil hjælpe, hvor vi kan. Samtidig
oplever mange – sikkert også her i ØrreSinding, at krisen har drænet dem for energi til at finde på nye veje at gå.
Jeg har bare lyst til at sige, at man ikke

skal sidde i sofaen med dårlig samvittighed. Det er okay ikke at være okay
lige nu. Og du skal nok få brug for dine
kræfter, når vi må alting igen. Vi lever i
en tid, hvor nogle kan meget, og andre
kan mindre. Lad os respektere hinanden
for det.
Da jeg i forrige århundrede gik på Nr.
Nissum Seminarium, var der stadig et
fag, der hed skrivning. Knud Mølby var
vores lærer, og når vi skulle øve os i pæn
håndskrift på tavlen, havde han nogle
kloge citater, vi kunne skrive. Et af dem,
jeg aldrig har glemt, var en gammel
italiensk bøn, der lød sådan her:
Gud, giv mig sindsro til at acceptere de
ting, jeg ikke kan ændre.
Giv mig mod til at ændre de ting, jeg kan.
Og giv mig visdom til at se forskellen.
Det er kloge ord, som man kan rette
opad eller bare tænke over selv, alt efter
hvad man har lyst til. For der er ting, vi
ikke kan ændre. Og der er ting, vi kan
ændre. Og hvis der er noget, vi har brug
for lige nu, så er det at kende forskel på
de to ting. Ellers ender vi med at sidde i
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sofaen og slå os selv i hovedet med dårlig samvittighed eller gå ud og kæmpe for
umulige ting. Ingen af delene er der nogensinde nogen,der har fået det bedre af.
Vi må lære at acceptere de ting, vi ikke
kan ændre, og vi må finde mod til at ændre det, vi kan.
Jeg tror, rigtig mange af os først og
fremmest har brug for at opleve, at der er
et eller andet meningsfuldt, vi stadig kan
bruge vore kræfter på, mens vi venter på
bedre tider. Måske har vi brug for at se
det store i de små ting. Hvis du ringer til
en nabo eller onkel eller gammel bekendt
forandrer du verden for en tid – både for
vedkommende og for dig selv. Og hvis
du kan gå en tur (med afstand) med et
ensomt menneske, forandrer du også to
verdener i det mindste for en dag. Det er
også noget.
Det er en svær tid for mange, og mørket
kan hurtigt fylde ens humør. Men det er
måske mere end nogensinde før sandt,
hvad Benny Andersen skrev: ”Du er det
lys, du kan sprede.”
Kurt Kleon Jeppesen

Kirkesiden
Arrangementer
For alle arrangementer gælder det, at vi følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger vedrørende Covid19 og derfor forbeholdes
ret til ændringer.
Torsdag d. 8. apr.

18.00

SogneBio i Sinding kirkehus ”En ven for livet”

Onsdag d. 14. apr.

19.30

Fællessang hver for sig i Ørre-Sinding

Søndag d. 9. maj

14.00

Alsang i præstegårdshaven, Ørre Byvej 88

Tirsdag d. 1. juni

19.00

Byfestkoncert i Sinding kirke: Good Time Gospel Choir ved Henrik Tjagvad

Søndag d. 6. juni

fra kl. 9.30

Byfestgudstjeneste i SØ-grillen med efterflg. foredrag i Sinding forsamlingshus
v/ Frederik Svinth. Emnet er: ”Venskab og ensomhed”

SogneBio - “En ven for livet”

Alsang

Torsdag d. 8. april
Sinding kirkehus kl. 18.00

Søndag d. 9. maj
Præstegårdshaven kl. 14.00

Ved redaktionens slutning er det umuligt
at forudsige, om man kan afvikle
SogneBio i april – men hvis vi på en forsvarlig måde kan gøre det, så gør vi det.
Aftenens film bliver en dejlig varm en af
slagsen. Tom Hanks har hovedrollen som
den elskede børne-tv-vært Fred Rogers
i ”En ven for livet”. En venlig sjæl som
alle ville elske at have som nabo. Men
hvor langt kan man egentlig nå med venlighed?
Om muligt begynder vi aftenen med
fællesspisning kl. 18.00, som vi plejer –
og prisen bliver 70,- kr.
Tilmelding til Kurt Jeppesen på 4215
2244 eller kleonjeppesen@gmail.com
senest 5. april.

Denne søndag eftermiddag holder vi
”Alsang” i præstegårdshaven. Alsang var
under besættelsen et stort tilløbsstykke
mange steder i landet, hvor mennesker
samledes for at synge gode danske sange.
På den måde mindede de sig selv og hinanden om det danske, de var fælles om
og opmuntrede hinanden med sang og
fællesskab.
Vores lokale Malthe Dalsgaard har lovet
at fortælle lidt om Alsangen, og så skal
vi ellers bare synge en god flok sange
akkompagneret af Eilif Knudsen på harmonika. Tag selv kaffe og brød med – og
en stol eller et tæppe at sidde på.
Tilmelding er ikke nødvendig – og arrangementet er ganske gratis.

Indre Missions mødekalender
Også i Missionshuset er vi ramt af corona nedlukninger, og vi ved ikke for nuværende, hvornår vi må mødes igen. Hvis der åbnes
op, ser programmet således ud. Ellers holder vi kontakten online og afholder arrangementerne der i stedet, såfremt det er muligt.
17. mar. kl. 19.30
Generalforsamling
11 apr. kl. 15 - ca. 18 Familie-hygge-dag. Vi skal hygge os med leg, sang, konkurrencer, bibelfortællinger mm. og slutter
med fællesspisning. Tilmelding til Dorrit på 29827084. Pris 40 kr. for voksne / 20 kr. for børn
6. maj kl. 19.30
I Skibbild/ Nøvling: Carsten Dalsgård Hansen, Klosterkirkens leder
26. maj kl. 19.30
Mødeaften v/ Lasse Bøgh Madsen “Gud i musikken - Religiøsitet i moderne musik”
Bibelgruppedatoer
24. marts
hos Dorrit og Lars Lodahl, Nybyvej 20
21. april
hos Eva og Jens Thyssen, Asbjergvej 8
19. maj
hos Grethe og Kurt Jeppesen, Asbjergvej 12

Kontakt:
Sinding missionshus: Dorrit Lodahl (2982 7084)
Bibelgruppe: Jens Thyssen (9713 6002)
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Kirkesiden
Konfirmation 2021
Pga. den aktuelle situation, har vi i samarbejde med konfirmand-familierne
valgt at udskyde dette års konfirmationer
til 22. august.
Konfirmandernes navne bringes derfor
først i næste udgave af SØ-posten. Der
vil være konfirmation i begge kirker.

Gudstjenester
MARTS
7.

10.00

14.

10.00

21.

8.45

“Nu lyder håbets
fløjtespil”

28.

10.00

Teolog Michael Nielsen har skrevet en
“corona-salme” om håb. Med ønsket om
en glædelig påske, bringes salmen her:

1.

16.30

2.

10.00

4.

9.00
11.00

5.

13.00

11.

10.00

18.

8.45

25.

8.45

30.

10.00

1. Nu lyder håbets fløjtespil
og drømmen svæver frit:
Om tider hvor vor verden er
sin virus blevet kvit!
2. Ja, forårslyset skinner her
og dagens føles blid
og vi må aldrig glemme nu:
Hver plage har sin tid
3. For hersker dødens fyrste strengt
og spreder sorg og død
så sejrer livets engel dog
en påskemorgenrød!
4. Ja, vi skal atter række ud
og åbne vores bord
og give knus og ryste hånd
og dele gode ord!
5. Befri os fra det ondes magt
og lad os holde ud for evig er din trofasthed,
vor Skaber og vor Gud!
Michael Nielsen, 2020

Sinding kirke, Per Toftdahl
3. søndag i fasten
Ørre kirke, Lasse Bøgh Madsen
Midfaste
Ørre kirke, Lasse Bøgh Madsen
Mariæ bebudelse
Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen
Palmesøndag

APRIL

MAJ
2.

10.00

9.

10.00

13.

10.00

16.

8.45

23.

10.00

24.

10.00

30.

10.00

Gudstjeneste i Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen
Skærtorsdag
Ørre kirke, Lasse Bøgh Madsen
Langfredag
Ørre kirke, Lasse Bøgh Madsen
Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen
Påskedag
Ørre kirke, Lasse Bøgh Madsen
2. påskedag
Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen
1. søndag efter påske
Sinding kirke, Gotfred Larsen
2. søndag efter påske
Ørre kirke, Lasse Bøgh Madsen
3. søndag efter påske
Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen
Bededag
Ørre kirke, Lasse Bøgh Madsen
4. søndag efter påske
Ørre Kirke, Per Toftdahl
5. søndag efter påske
Sinding Kirke, Lasse Bøgh Madsen
Kr. Himmelfartsdag
Ørre Kirke, Lasse Bøgh Madsen
6. søndag efter påske
Sinding Kirke, Lasse Bøgh Madsen
Pinsedag
Fælles friluftsgudstjenste ved Hedeagerkirken i Herning
2. pinsedag
Ørre kirke, Lasse Bøgh Madsen
Trinitatis søndag
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Hvepsereden
Midgaarden
I Hvepsereden Midgaarden har vi ca. det
sidste års tid forsøgt, sammen med børn
og forældre, at navigere under forhold
ingen har prøvet før. Det kan være en
udfordring, der kræver tilvænning for alle.
Det har dog stået på så lang tid, at det nu
er ved at være dagligdagen i Hvepsereden/Midgaarden.
De sundhedsfaglige retningslinjer sætter
rammerne for, hvordan vi skal omgås
hinanden for at begrænse smitten. Øget
hygiejne, mere udeliv og mindre børnegrupper er blot nogle af de rutiner,
der præger hverdagen i Hvepsereden/
Midgaarden.
Samtidig skal vi holde fast i den pædagogiske kvalitet, som er afgørende for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.
I Hvepsereden/Midgaarden har forældrene ikke været indenfor i dagtilbuddene i ca. et år, men afleverer i stedet for
ved havedørene. Det første, der sker når
børnene kommer i børnehave/vuggestue
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Hvepsereden
Midgaarden
er, at de vasker deres hænder, hvorefter
de, hurtigst muligt, deles ud i deres faste
grupper med faste voksne. Der er „købrikker“, så børnene holder afstand ved bl.a.
håndvaske. Legetøj vaskes af til middag
samtidig med, at der skal sprittes overflader af. Når børnene skal hjem hentes de
igen ved havedørene.
For et år siden havde vi ikke tænkt, at
hverdagen hos os ville se således ud. Men
alle, både børn og voksne, forsøger at få
det bedste ud af denne situation. Heldigvis
er børn nogle af de mest omstillingsparate
personer, og de nye tiltag er nu rutiner
for børnene.
Vi har forsøgt at holde fast i de fleste
traditioner, som f.eks. julefrokost, julegudstjeneste, drillenisse på besøg hos
børnene i december, spise pebernødder,
havregrynskugler osv. Dog med lidt nye
tiltag som lækre smurte madder til julefrokosten, da vi ikke måtte modtage mad
fra hjemmene.
Merete Ortmann Sørensen
dagtilbudsleder
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Ørre-Sinding
Jagtforening
50-års Jubilæum
En kreds af jægere i Ørre og Sinding ønskede
at beholde aktiviteter i området i forbindelse
med kommunesammenlægningerne
i 1970, hvorefter de ved en stiftende
generalforsamling den 17. marts 1971
dannede foreningen.
Kort efter købte man 2 flugtskydningsmaskiner og anlagde skydebanen
på en hedeknold ved Eskild Andersen,
hvor nogle unge fra Aulum havde lavet
en motorbane, og resterne af den kan
stadig ses på stedet. Gennem tiden blev
skydebanen udbygget med 2 ishuse
og yderligere maskiner, så den i dag
fremstår som en godkendt skydebane
med nødvendige miljøtilladelser.
I begyndelsen af 1990-erne opstod der
klage fra en nabo, og banen var lukket
i et par år, inden der kom de fornødne
tilladelser til at fortsætte med at benytte
banen. I 1992 blev det nuværende
klubhus opført, og der blev indkøbt
automatiske kastemaskiner, lavet nye
standpladser og udkastergrav.
Det var en tradition, at medlemmerne var
på rævejagt i Remme mose, Bakkerne
og Sebbesande skov om vinteren, og
det blev godt ledet af Chr. Anker. Om
efteråret var der foreningsjagter i Nygård
og Rageshøj plantage i Sinding ledet af
Frede Vestergaard.
Foreningen har i tidens løb lavet mange
aktiviteter for medlemmerne, og beboerne
i området. Man startede op med andeog gåsespil i Ørre Forsamlingshus den
15. november 1971, og det bevirkede,
at foreningen gik sammen med
Sinding Forsamlingshus, Sinding-Ørre
Borgerforening, Sinding Idrætsforening
og Husmoderforeningen og dannede
bankospil i forsamlingshuset i Sinding
med spil en gang om ugen. De samme
foreninger stod også bag afholdelse af
byfesten i Sinding.
Der blev afholdt hundetræning med
lydighed, senere er det gået over til
markprøvetræning for stående jagthunde.
Foreningen er taknemmelig for lån af

marker hertil ved områdets landmænd.
Denne træning afsluttes hvert år med en
lokal markprøve i unghunde-, åben- og
vinderklasse.
Om sommeren lavede foreningen
familiebusture rundt i landet, hvor der
blev set Egeskov, Ørnereservat, Højer
Sluse, Fårup Sommerland mm. Der blev
kørt til jagter i Sønderjylland, Ljungholm
Gods, Egebjerggård og sejlet til Anholt
og Endelave.
I alle årene har der været et godt
samarbejde med naboforeningerne
Sunds, Timring-Vildbjerg og Aulum
omkring flugtskydning med bymatcher
mm. Senere er foreningen også kommet
med i en ligaskydning med Skave og
Sevel. Ved disse skydninger er hyggen
virkelig i højsædet.
Foreningens største aktivitet er flugtskydning
efter lerduer med opstart lørdage i marts
og tirsdage i april til september. Vi har

deltagere med i kommunemesterskab,
amtsturnering, Jægerforbundets
kreds- og mesterskabsskydning
samt Dansk Flugtskydnings Forbund
danmarksmesterskab. Det har givet en del
gode resultater i tidernes løb. Vi har i den
forbindelse afholdt flere store skydninger.
På jagtriffelsiden har foreningen også
været aktiv med 2 dage på jagtcenteret
og deltagelse i feltskydning efter jagtmål
i Ulfborg.
Der bliver afholdt medlemsmøder og
foredrag om jagt, hygiejne, natur og
hunde mv. i klubhuset i vinterens løb.
Foreningen ville afholde jubilæumsfest for
medlemmer i marts måned, men på grund
af coronaen er festen flyttet til september.
Tak til alle, vi har haft forbindelse med
i årenes i løb, og vi ser frem til et godt
samarbejde i årene fremover.
‑
Carsten Jørgensen

Klubhuset på Hedestykket i Ørre er altid idyllisk, uanset årstiden.
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Lidt billeder fra Læsetrappen på skolens
bibliotek - med plads til
fordybelse...
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Kalenderen

Februar

11. 19:00

Kunst & Kaffe: Hyggecafé

Sportscaféen

Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening

25. 18:00

SogneBio "De forbandede
år"

Sinding kirkehus

Menighedsrådet

Kunst & Kaffe: Hyggecafé

Sportscaféen

Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening

Marts

11. 19:00
April

08. 18:00

SogneBio "En ven for livet" Sinding kirkehus

Menighedsrådet

08. 19:00

Kunst & Kaffe: Hyggecafé

Sportscaféen

Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening

10. 19:00

West for wrist Koncert

Ørre Forsamlingshus

Ørre Forsamlingshus

14. 19:30

Fællessang hver for sig i
Ørre-Sinding

online arrangement

Menighedsrådet

24. 18:00

Ib Grønbæk Koncert
(udsolgt)

Ørre Forsamlingshus

Ørre Forsamlingshus

09. 14:00

Alsang

Præstegårdshaven,
Ørre Byvej 88

Menighedsrådet

20. 19:00

Kunst & Kaffe: Hyggecafé

Sportscaféen

Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening

01. 19:00

Byfestkoncert v/ Good
Times Gospel Choir

Sinding kirke

Menighedsrådet

06. 09:30

Byfestgudstjeneste og
SØ-grillen og Sinding
foredrag v/ Frederik Svinth forsamlingshus

Maj

Juni
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Menighedsrådet

