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Posten

Fødselsdagsbørn

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

Philip Kidde Martinussen
Kragsnapvej, Ørre
11 år den 10. maj 2021

Lasse Bækgaard Andersen
Ørre Byvej 57, Ørre
11 år den 29. maj 2021

Næste deadline: 1. August 2021
Posten udkommer uge 34

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
1. august
1. november

Udkommer
Uge 34
Uge 47

Forsidefoto:
„Ørre Præstegård“ Foto: Benny Jeppesen

Nynne Bækgaard Andersen
Ørre Byvej 57, Ørre
8 år den 28. juli 2021

”Ørre-Gå-Laug”
Vi blev enige om, at vi måtte da kunne mødes og gå en tur sammen, så vi
oprettede ”Ørre-Gå-Laug”
Så derfor mødes vi:
Tirsdag og torsdag klokken 10.00 ved Ørre Kirke. Præsis
Vi går 5 til 7 km alt efter rute, som vi skiftes til at bestemme.
Så kom bare, tirsdag og/eller torsdag klokken 10.00.
Måske er vi 1, måske 5 eller man er der alene.

LÆS MERE OM ØRRE GÅ-LAUG PÅ SIDE 5
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Borgerforeningen
for Sinding-Ørre
På trods af situationen med Covid-19 med
diverse begrænsninger, sker der faktisk en
hel del i vores lokalområde Sinding-Ørre.
En flok „brobisser“ har fornyet beklædningen af broen ved Kirkestien i Ørre, så det
nu er mere sikkert og farbart at komme
over åen. Rigtig flot arbejde og tak for det.
Der har været afholdt møde mellem
Svend Erik Blåberg, chef for Drift &Service
og Sinding-Ørre Borgerforening om de
grønne arealer i Sinding-Ørre.

- der arbejdes på, at der kan komme skiltning til Hvepsebyen og SØ-Grillen
- de forfaldne borde og bænkesæt ved
hundeskoven fjernes, og Sinding-Ørre
Borgerforening arbejder på at få et par
nye borde og bænkesæt der.
Affaldsindsamlingsdagen var en kærkommen lejlighed til, at vi kunne mødes, få talt
sammen og hygget os – dejligt. Der var
73 personer i alle aldre, der deltog – rigtig
dejligt og flot.

Det er aftalt at:
- der inden så længe kommer overdækning over „brændeskuret“ ved shelterpladsen i Nybro
- affaldsstativet ved Dråbebroen tømmes
fremover af Drift, Herning Kommune
- Drift &Service har betalt Surbær hækplanter, som lokale borgere har plantet langs
skellet ved Dråbebroen i Ørre.
- der på arealet „Ørrevænget“ bliver sået
faunastriber, hvilket Jens Simonsen har
taget ansvaret for.
Når den midlertidige aflastningsvej „fjernes“ vil der blive etableret blivende hyggesteder med borde og bænkesæt.
- på den nedlagte fodboldbane ved
Hvepsebyen/Søvndalvej er der et projekt,
som består af, at der etableres noget
beachvolley, outdoor fitness, stangtennis, en boldbane, hygge og væresteder,
en form for minigolf m.v. Der er givet et
tilskud på 20.000 kr. fra Herning Kommune. Friluftsrådet er ansøgt om midler
til gennemførelse af det samlede projekt,
som der lige nu afventes svar på inden
for kort tid.

Desværre er æ Sinding daw aflyst, men
vi forventer, at det er muligt at afholde
Skt. Fest. Se indbydelsen her i SØ-Posten.
Der er og har været gang i tegning af medlemmer til Sinding-Ørre Borgerforening.
15 personer har sagt ja til at tage nogle
veje og tegne medlemmer – dejligt med
stor velvillighed og en kæmpe hjælp for
bestyrelsen.
Vedrørende kloakarbejdet i Sinding har
projektlederen tilkendegivet, at det går
planmæssigt.
Det er i Herning Kommune besluttet, at
der bliver anlagt cykelsti fra Tjørring til
rundkørslen ved Trehøjevej. Det er så
godt og vil betyde, at de mange cyklister
vil kunne køre på strækningen uden at
være bekymret for biltrafikken.
Generalforsamlingen i Sinding-Ørre Borgerforening afholdes torsdag den 28. oktober klokken 19.00 i Ørre Forsamlingshus.
Vi ønsker alle et godt forår og en dejlig
sommer.
Med venlig hilsen
Sinding-Ørre Borgerforening
Bodil Jensen.

Skt. Hans fest den 23/6 i Hvepsebyen
Der afholdes Sankt Hans Fest den 23. juni i Hvepsebyen/SØ-Grillen.
Vi starter klokken 18.00 med grilning af det medbragte mad.
Klokken 20.30 holder Lasse Bøgh Madsen båltale, hvorefter bålet tændes.
Der vil være mulighed for at bage snobrød, lege, måske spille en rundboldkamp og
ikke mindst hygge sig med hinanden.
Der kan købes vin, øl og sodavand, og der serveres kaffe, the, saftevand og kage
Alle er meget velkommen.
Med venlig hilsen
Sinding-Ørre Borgerforening.
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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

Borgerforeningen
for Sinding-Ørre
„De fire hjørnesten“

„De fire hjørnesten“ - „Det moderne
gennembrud i den jyske version – gennem
landsbyen Ørres fortælling“ er status,
at der er godt gang i processen for
gennemførelse af projektet.
Den lokale arbejdsgruppe består af Jette
Madsen og Benny Jeppesen, SindingØrre Lokalhistoriske Arkiv, Anne Marie
Søe Nørgaard og Bodil Jensen, SindingØrre Borgerforening i samarbejde med
tre konsulenter fra Herning Kommune,
Museum Midtjylland, en ekstern historiker,
Charlotte Lindhart samt lydfirmaet KOMO
A/S.
Til projektet er bevilget 250.000 kr. fra
Herning Kommune, og der arbejdes på
at skaffe midler fra private fonde til de
første to etaper.
Historien, der kan fortælles med
udgangspunkt i Ørre-området, er stor.
Det er fortællingen om landbrugskulturen
i Midt-Vestjylland, de sociale skel og
de religiøse vækkelser i slutningen af
1800-tallet med hele den brydningstid,
der har formet det samfund, der er vores
i dag. Det er historien om de vilde sociale,
religiøse og politiske forandringer, der går
før og knytter an til industrialiseringen –
tekstilindustrien på vores egn.
Brydningstiden blev starten på, at der blev
dannet ungdoms- og foredragsforeninger,
skytte- og gymnastikforeninger med mere.
Det er også fortællingen om den tid, hvor
højskolebevægelsen på egnen rigtig fik fat,
og hertil hører andelsbevægelsens opstart.
Ligeledes hører hertil også
missionsbevægelsen og om sociale
skel, som i nogen grad var mellem
missionsfolkene og de grundtvigske –
fattigmænd og gårdmænd.
Ørre-området er helt unikt til at fortælle
historien, som er fælles for hele Herningegnen ja det meste af Midt- og Vestjylland,
fordi det hele er der endnu. Man kan se og
opleve det på de oprindelige steder i Ørre
og kulturlandskabet omkring landsbyen.
Projektet er opdelt i fire etaper, hvoraf der i
første omgang arbejdes med etape 1 og 2.
Disse to etaper er, at der skabes en større
sammenhæng igennem lokalområdet
med det formål at formidle både den

mangfoldige natur og kulturhistorie, hvor
der sættes særligt fokus på formidlingen
af de lokale historier.
Det, der i praksis arbejdes frem mod, er,
at der på 7 „hoved-stop“ kan opleves livet
og kulturen med videre på ruten via app
og informationstavler.
De 7 „hoved-stop“ er: Ørre Gl. Skole,
Ørre Forsamlingshus, Missionshuset,
Nazaret, Nygaard Gl. Skole, Helenes hus,
Ørre Kirke, Voldsted og bopladsen ved
Ørregaard.
Ruten vil, for den overvejende del, komme
til at være på de stier og veje, hvor der
i forvejen er adgang for offentligheden.
Der arbejdes frem mod indvielse af etape
1 den 3. juli samt etape 2 den 16. oktober i
indeværende år. Der vil komme yderligere
indbydelser til disse dage senere.
I forhold til færdsel på ruten/ruterne er de i
Naturbeskyttelseslovens bestemmelser for
„Adgang til naturen“ gældende.

• Adgang sker på eget ansvar
• Hunde skal føres i snor.
• Der er adgang til fods og på cykel på
markveje og stier fra klokken 06.00 til
solnedgang samt på udyrkede arealer
til fods i samme tidsrum.
• Færdsel på dyrkede arealer er ikke
tilladt. Brakmark betegnes som dyrkede
arealer.
• Færdsel og ophold bør ske med mindst
mulig forstyrrende effekter for ejere,
naturen og andre gæster.
• På de offentlig ejede skov- og
naturarealer er der adgang hele døgnet
også udenfor veje og stier.
Et spændende projekt er i sin
begyndende vorden, og vi er sikre på,
at det vil blive til mange oplevelser og
glæder for både os lokalt samt andre
interesserede.
Med venlig hilsen
På vegne af den lokale arbejdsgruppe
Bodil Jensen.

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.

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
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Borgerforeningen
for Sinding-Ørre
”Ørre-Gå-Laug”

Lige en velment opfordring:

I vinters var vi nogle, der tilfældigt
mødtes på vores daglige gåtur.

Der er ingen kontingent og mødepligt og ingen til- og framelding.

Vi blev enige om, at vi måtte da
kunne mødes og gå en tur sammen,
så vi oprettede ”Ørre-Gå-Laug”

Så kom bare, tirsdag og/eller torsdag
klokken 10.00. Måske er vi 1, måske
5 eller man er der alene.

Så derfor mødes vi:
Tirsdag og torsdag klokken 10.00
ved Ørre Kirke. Præsis

Nu er skoene og jakken kommet på,
så er det jo bare at gå.

Vi går 5 til 7 km alt efter rute, som vi
skiftes til at bestemme.

Alle er velkommen. Vi ses, måske.
Med venlig hilsen
Merete Johannessen, Jette Nørgaard
og Lillian Høher.Thomsen.

Glædelig
Skt. Hans aften
5

Kære hunde ejere.
HUSK POSE OG SAMMEL OP efter Jeres hund. Dette gælder på
stier, markveje og i skoven.
Lige så SNOR PÅ, når I ikke er i
hundeskoven.

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

Foråret er på vej stod der på forsiden
af Posten i februar og på nuværende
tidspunkt, slutningen af april, er der ikke
meget forår, vi har nattefrost og dagtemperaturer på små ti grader. Men foråret
kommer i år, det er bare lidt længere om
at vise sig. Og det er en dejlig tid vi går i
møde, naturen vågner og dyr og fugle får
unger. I vore vandløb klækker æggene fra
laks og ørred, på gydebankerne, og små
fisk kommer til verden, som forhåbentlig,
kan få et fint liv og blive store.

Vores generalforsamling, som ikke blev
afholdt pga. Corona, håber vi kan afvikles
inden sommerferien, da det ser ud til, at
forsamlingsantallet bliver sat op. Ellers må
vi sige, det er småt med aktiviteter indtil
nu, men vi regner med, at det snart bliver
„dagligdag“ igen med fiskeskole, Ørre
marked, og Fiskekonkurrence.
Skarverne har vi reguleret her i vinterperioden, og det er gået fint. Vi har erfaret at
de er meget sky, og da de er store fugle,

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
skal man tæt på, hvis man vil regulere/
nedlægge dem, så det er en udfordring. Vi
kunne også se, at det var da der var vinter
med dagsfrost i februar, at de kom ind i
vandløbene. Vi forventer at vores tilstedeværelse ved vandløbene har „skræmt“
skarverne væk, eller have stresset dem, til
at finde andre steder at opholde sig.

Bestyrelsesmedlem:
Michael Kristensen
Tlf.: 40 19 31 03
tosmose@mail.dk
www.hedens-lystfiskeri.dk

Buketter

Efter nogen problemer med hjemmesiden,
skulle den være oppe at køre igen. Så kig
ind og se vore fiskevande, kommende
arrangementer, og Love og regler mm.
Husk på at sætte jer godt ind i hvilke
regler/ love der gælder for vore vandløb,
for ukendskab til loven fritager ikke fra
„straf.“ Jeg kan lige give et par eksempler:
Stallingen er total fredet i 2021, Brugen af
kroge med modhager er forbudt.

(Bestil dagen før inden kl. 11:30)

Bordpynt og blomster til fest

Knæk og bræk.
Søren P. Kiilerich

Gavekurve
Værtindegaver
Åben efter aftale

Eva Thyssen
Asbjergvej 8, Sinding
Mobil 50 52 16 62
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Kirkesiden
SPRING UD!

Mange unge rejser eksotiske steder
hen, og på de rejser skal der prøves
grænser af – vel at mærke, hvis de tør!
De springer bungee jumps, kaster sig
ud og bliver strakt ud en stor elastik,
som er bundet fast om benene. Andre
springer ud og åbner for faldskærmen
et par 100 meter over landjorden. Og
nogle springer ud fra stejle afsatser og
paraglider, altså svæver i fuld fart ned
over spidse klippesider. Det at trodse
tyngdekræften og springe ud fra høje
broer, helikoptere eller bjergsider skulle
give det vildeste adrenalin kick.
Her for et par uger siden var der otte
unge mennesker her i vores sogn (og
lidt uden for), som også skulle have
taget en form for spring, som måske
ville få deres hjerter til at banke derudad. Det skulle ikke foregå nogle særligt
eksotiske steder, men fra to ganske almindelige, hvide bygninger med klokker
som bimler og orgler der pruster. De
unge skulle møde op i hvide kjoler eller buksedragter, flotte blazere eller en
fin skjorte og passende og nøje udvalgte
festsko til. De skulle samles med familien og være verdens centrum for en dag,

hyldes for deres personlighed, menneskelighed og udholdenhed i undervisning hos præsten om tro og liv.
Ja, Katrine, Andy, Marie, Sofie, Vilhelm, Sille, Isabella og Oliver på billedet herover skulle have taget et spring
i troens JA, et spring som modsat når
de skulle knæle ved kirkens knæfald
går opad, når de efterfølgende rejser sig
med et nyt og anderledes JA i livsrygsækken.
JA’et i konfirmationen kan måske godt
føles som et kick, det kan være svært at
forholde sig til, og tager måske mange
år at forstå. Og dette trosspring er heller
ikke et ja, som hurtigt er overstået, nej
det varer ved hele livet.
Det kan være svært at sige ja til mange
ting i vores liv. Nogle gange siger vi ja,
for at få mere ud af livet. Vi siger ja til at
gifte os, vi siger ja, når vi bliver spurgt
om kaffe til kagen, men vi siger også ja,
når vi nogle gange burde sige nej. Og
nogle gange tror jeg, vi mennesker har
godt af at svare med et ganske enkelt:
det ved jeg ikke. For det giver også et
ærligt indblik i, hvad vi går og tænker på
og over. For vi ved jo ikke alting. Tror du
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på Gud? Hm. I dag? Det ved jeg ikke,
kunne vi svare.
Når konfirmanderne skal placere sig
oppe ved den halvrunde bænk, så betyder ja’et egentlig ikke alverden. Jo, hvis
de ikke siger ja, så bliver de ikke konfirmeret – det er klart. Men her handler
det om, at de springer ud i JA’et – uanset,
hvad det ja mon betyder for dem. Et ja,
til fest og gaver. Et ja til ubetinget kærlighed, et ja, til hjælp i nødens time.
Og mens lykkens rus fylder dem og
kærlighedens blæst suser i ørerne, så
ved de måske, at Guds JA er med dem.
Et JA som passer på dem, når de falder,
og når de rejser sig, og når de bliver
nødt til at sige nej eller løfter skuldrene
og sukker: ”det ved jeg ikke”.
Og det bliver da en opfordring til alle:
Så SPRING UD! Spring ud i livet – mærk
efter og skrål med i JA’ernes, NEJ’ernes
og DET-VED-JEG-IKKE’ernes kor.
Lasse Bøgh Madsen
Konfirmationerne i Ørre-Sinding er udskudt fra d. 2. maj til d. 22. august.

Kirkesiden
Nyt fra menighedsrådet
Mange gange har jeg sagt: ”når bare
vi må være sammen igen…” – Men at
huske at leve i og nyde det nu, vi er i, er
bestemt også en kunst.
Når der er ting man ikke kan, mærker
man mere hvad det egentligt betyder for
en. Fx synes jeg, at det var ok at høre
melodierne til gudstjenesterne – mens
jeg så fik mere fokus på teksten. Men
det var godt nok dejligt, da Hannes
skønne stemme kom på… - Da det så
blev en mulighed at synge sammen –
dog udendørs til en smuk Skærtorsdag,
kunne jeg mærke, at det igen gjorde noget nyt ved mig.
Selvom jeg også har benyttet streamingen – så er det, at mærke samværet
(- dog på afstand) noget jeg synes betyder en del.
På samme måde har det også været
med alle de andre arrangementer.
Jeg synes, at det var dejligt med en fællessang – hver for sig. Fedt at se kommentarer og billeder. Og havde jeg
vidst, at trioen (Hanne, Hanne og Lasse)

skulle bruge så meget tid på det, så er
jeg ikke sikker på, at jeg havde foreslået
det. Men TAK!!
Omkring renoveringen af Sinding Kirke,
har vi igen taget fat på processen. Det
har som så meget andet, ikke været så
let på online møder. Vi får god hjælp i
den første del af processen – af bygherrerådgiver Tina Kvist Martinsen. – Hun
kan guide os på vej og trække nogle trå-

de for os – OG ikke mindst, så har hun
gode ører – så hun hører, hvad vi siger –
og måske ikke siger.
Hvis vi skulle beskrive retningslinjerne
for hvad vi må – og ikke må, så vil det
altid blive ”i skrivende stund”.. – Vi forsøger på hjemmesiden at holde det opdateret – men ellers hjælper vi hinanden
på vejen.
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 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
sp.kiilerich@gmail.com

Kirkesiden
Indflytterfest i Præstegården
Fredag d. 10. september kl. 14.00 – 19.00
Nu prøver vi igen. For et års tid siden
havde vi store planer om en festlig dag
i Præstegårdshaven i Ørre, hvor vi ville
fejre, at Lasse og Camille var flyttet ind i
den nybyggede Præstegård. Corona-restriktionerne forhindrede som bekendt
dette, og selv om ingen efterhånden kan
lægge nogen som helst planer uden at
tage forbehold for smitte-udviklingen, så
håber vi, at vi til september er så langt, at
vi kan gennemføre festen. Planen ligner
meget den fra sidste år. Tanken er, at der
fredag d. 10. september fra kl. 14.00 til

kl. 19.00 er åbent hus i haven – med pølsevogn, sodavand, fadøl, livemusik, aktiviteter og hyggeligt samvær i opstillede
telte (og rundt i haven, hvis vejret lever
op til vore solskinsdrømme).
Som sidste år får vi brug for en lang
række frivillige kræfter, og de første har
allerede sagt ja – så vi håber på en dag,
hvor mange bidrager, og hvor alle aldre
har lyst til at kigge forbi og se, hvordan
Lasse og Camille bor.
Vi kommer selvfølgelig til at overholde
alle til den tid gældende restriktioner,

men håber det ikke kommer til at præge
tingene alt for meget. Dagen planlægges nærmere i de kommende måneder,
så hold øje med kirkens hjemmeside
og facebookside og selvfølgelig det
kommende nummer af Posten, hvor vi
løbende vil informere om planerne. Og
glæd jer sammen med os til en festlig
fredag i Ørre.
Mange hilsner fra menighedsrådet

Indre Missions mødekalender
Det er forår og det spirer og gror alle steder. Coronarestriktioner lempes gradvist, og vi lukker op for flere og flere aktiviteter.
Også i Missionshuset har vi igen mulighed for at samles ud fra reglerne om almindelig forsamlingsloft for indendørs aktivitet. I Missionshuset mødes vi for at være sammen om Biblen som Guds ord til os, og lader det inspirere os til livet. Nogle
aftner er mest for voksne, med bibeloplæg og drøftelser, og andre dage vil der være et program, som er tilrettelagt for både
børn og voksne. Og alle er velkommen.
5. juni afholder Indre Mission Årsmøde. Det vil bliver sendt online fra København. Kan følges på Facebook og Youtube
16. juni kl. 19.30
Sommermøde hos Eva og Jens Thyssen, hvor Carsten Hoffmann er aftenens taler.
11. aug. kl. 19.30
Studieaften v/ Daniel Præstholm, ungdoms konsulent, Grinsted
Bibelgruppen samles i private hjem på skift.

Kontakt:

2. juni hos Jytte og Bjarne Hoffmann, Kroghøjvej 4
25. august hos Marianne og Peter Tolstrup, Søvndalvej 10
15. september hos Dorrit og Lars Lodahl, Nybyvej 20

Sinding missionshus: Dorrit Lodahl (2982 7084)
Bibelgruppe: Jens Thyssen (9713 6002)
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Kirkesiden
Konfirmation 2021
Søndag d. 22. august
Ørre og Sinding kirker

I sensommeren fejres der konfirmation
i begge vore kirker. Det har igen været
et turbulent år at være konfirmand med
lukkede kirker, online undervisning og
udskudt konfirmationsdato.
Så i stedet for en forårsfest, er der forberedelser i gang til en sommerfest
rundt om i Ørre og Sinding.
Vi ønsker de 8 unge mennesker tillykke
med konfirmationen og håber, alle får en
dejlig dag.
Det er muligt at aflevere telegrammer i
kirkehusene på konfirmationsdagen.

Gudstjenester
MAJ
10.00

Ørre kirke, Lasse Bøgh Madsen
Trinitatissøndag

6.

8.45

13.

8.45

20.

10.00

27.

10.00

Sinding kirke, Daniel Dørken Kristiansen
1. søndag efter trinitatis
Ørre kirke, Lasse Bøgh Madsen
2. søndag efter trinitatis
Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen
3. søndag efter trinitatis
Ørre kirke, Lasse Bøgh Madsen
4. søndag efter trinitatis

30.

JUNI

Ørre kirke kl. 9.00
Katrine Frederiksen
Marie Hornshøj Brunbjerg
Oliver Einar Bogh
Sille Emil Jensen

JULI
4.

8.45

11.

10.00

Sinding kirke kl. 11.00

18.

8.45

Andy Christiansen
Isabella Ahler Flindt Jørgensen
Sofie Hoffmann
Vilhelm Lynderup Madsen

25.

10.00

AUGUST
1.

10.00

8.

10.00

15.

8.45

22.

9.00
11.00

29.

10.00

Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen
5. søndag efter trinitatis
Ørre Kirke, Lasse Bøgh Madsen
6. søndag efter trinitatis
Sinding Kirke, Daniel Dørken Kristiansen
7. søndag efter trinitatis
Ørre Kirke, Simon Dalgas Struntze
8. søndag efter trinitatis

Sinding kirke, Per Toftdahl
9. søndag efter trinitatis
Ørre Kirke, Lasse Bøgh Madsen
10. søndag efter trinitatis
Sinding Kirke, Daniel Dørken Kristiansen
11. søndag efter trinitatis
Konfirmation i Ørre Kirke, Lasse Bøgh Madsen
Konfirmation i Sinding Kirke, Lasse Bøgh Madsen
12. søndag efter trinitatis
Sinding Kirke, Lasse Bøgh Madsen
13. søndag efter trinitatis

SEPTEMBER
5.

10.00

Ørre Kirke, Lasse Bøgh Madsen
14. søndag efter trinitatis
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Ørre
Forsamlingshus
Generalforsamling i Ørre Forsamlingshus

Oversigt over
bestyrelsen:

Tirsdag d. 22. juni 2021 afholder vi ordinær
generalforsamling for Ørre Forsamlingshus.

Vi starter kl. 19.00 som vi plejer med selve generalforsamlingen.
Grundet Corona er der ikke spisning med i år, men vi er vært ved en øl eller vand.
Dette er med forbehold for Corona-udmeldinger til den tid, så påklædning efter
vejret da vi evt. er udenfor.

Bestyrelsen:
Formand:
Jette Fogh Madsen
Telefon 23394599
foghm@mail.dk
Næstformand:
Marie Knudsen
Telefon 26746166
Marie@pc-privat.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Ørre Forsamlingshus

Økonomisk ansvarlig:
Jens Arne Mikkelsen
Telefon 40986388
Post@bmt-tag.dk

Vi afholder Ørre Marked i år
den 14. august 2021

Dog vil det være lidt anderledes end vi plejer, grundet Corona.
Der er morgenkaffe i forsamlingshuset kl. 9.00
ca. 9.30- 10.00 åbner pladsen.
Pladsen lukker kl. 17.00
Klokken 18 – 18.30 vil der være helstegt pattegris som vi plejer
- dette betinger dog, at der er 60 tilmeldte og ellers finder vi
bare en anden god menu.

Udlejning:
Lene Lindgren Nielsen
Telefon 97136359
Leo Lisby
Telefon 97136373
langfrom@mail.dk

Ørre marked vil være i og omkring forsamlingshuset, boderne vil være på
plænen overfor og oppe til højre for forsamlingshuset.
Bespisning vil foregå i forsamlingshuset.
En stadeplads (1 stadeplads = 3 x 3 meter) pris 150,00 kr.
Su. 1.august. betales ved bestilling.
Betaling på mobilepay 173678, mærk betalingen med:
For stadeplads: st. 1, eller 2 hvis flere meter ønskes og navn.
Bemærk biler kan ikke medtages på pladsen, og skal parkeres ved
naturskolen efter aflæsning og der tilbydes ikke strøm til stadepladserne.
Lokale Ørreboer må meget gerne lave en bod ved eget hus/Indkørsel denne
dag, for at skabe noget liv i byen.
For menu: Menu „antal personer“ og navn
(fx Menu 2+2 og navn=2 voksne og 2 børn, el Menu 1+2 for 1 voksen og 2
børn)
I tilfælde af aflysning fra arrangørernes side refunderes beløbet.
Tilmelding kan ske til Marie på 26746166 eller marie@pc-privat.dk
eller til Jette efter kl. 16.30 på 23394599 foghm@mail.dk
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HUSK
- HUSK
- HUSK
Ørre M
ark
den 14
. augu ed
st 202
1

Så bestil meget gerne på forhånd, Su. 1.august.“se betalings info nederst“
Pris for menu: voksne 100 kr. børn u/14 år 50 kr. børn u/3 år gratis.

Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
Kroket
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

Den mest underlige vintersæson er nu
gået.
Under Corona nedlukningen, har vi
kroketfolk alligevel formået at dyrke
vores sport. I tidsrummet, hvor vi kun
måtte samles 5 personer, fordelte vi os,
således at 4 personer spillede på stadion
og 4 spillere, spillede på Jægerbjerg. Så
alt i alt, kan man vel godt sige, at vi har
været heldige.
Dog længes vi umådelig meget til igen at
kunne mødes med kroketspillere fra andre
egne, hvilket også lysner nu. Så vi håber
bare det holder.
Vi er jo generelt et voksent folkefærd, så
der er rigtig god gang i vaccinationerne
iblandt os. Flere er færdigvaccineret og
resten har fået 1. stik.
Vores hold- og parturneringer er planlagt,
og vi starter ud den 10. maj. Så kør´ det
derudad indtil midten af august, hvorefter
Danmarksmesterskaberne følger efter i
september måned.
Lidt ærgerligt at Æ Sinding Daw, må
aflyses igen i år. Vi har allerede haft
forespørgsler fra det ganske land, men
vi må jo væbne os med tålmodighed og

håbe på mere normale tilstande i 2022.
Jægerbjerg har i alle år, haft ekstra
kroketudstyr på lager, men da
undertegnede med ægtefælle, flytter til
Vildbjerg, henover sommeren, har der
været behov for at finde nye muligheder
for lagerplads. Så er det jo lækkert at have
flere „håndede“ mænd i kroketafdelingen.
Anders Josefsen og Finn Jensen, har
kreeret en fantastisk bænk til opbevaring
af ekstra udstyr. Jørgen har selvfølgelig
klaret sponsering af materialer.
Skulle du få lyst til at prøve kroketspillets
finesser, er du altid velkommen til at
møde op på vores træningsdage. Det
siges at kroket er det mest tænkende spil
efter skak.
Fra 1. maj træner vi på tirsdage kl. 17.00
og torsdage kl. 13.00.
Mød bare op, vi har reservekøller, så du
behøver ikke at investere i udstyr, før du
har fundet ud af, at det lige er din sport.
P.v.a kroketafdelingen
Grethe Buus Poulsen
Tlf. 28512503

T
S

Som frygtet må vi igen i 2021 aflyse „æ Sinding daw“
på grund af Corona.

Y
L

Med et udendørs forsamlingsforbud på mere en 100
personer vil det blive meget svært at afholde noget der
ligner en byfest.

F
A

Vi glæder os til en fantastisk fest i 2022
Byfestudvalget.
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Sinding Ørre
Midtpunkt

Vi synes at udeskole var sjovt og godt.
Vi fik lov til at mødes hele klassen hver
fredag. Om fredagen lavede vi ikke så
mange skoleting, men vi lavede mest
aktiviteter fx fodbold, tovtrækning, tillidsøvelser, samarbejdsøvelser, spark til dåse
og matematik spil.

Vi lavede også en medalje, hvor vi skulle
skrive om, hvad der har været svært og
hvad, der har været sjovt i hjemmeskolen.
Vi lavede mange aktiviteter, imens vi var
i Hvepsebyen. Vi skulle fx lave en knude
rundt om en pæl, imens vi alle holdte ved
et langt tov. Bagefter skulle vi prøve at

Ugen efter er vi i skole udenfor i hvepsebyen. Det er meget rart, at vi kan se
hinanden igen.
Lærke Højer Nielsen, Lærke Skou Mikkelsen, Cecilie Christensen – elever i 5.-6.
klasse på Sinding Skole.
Trivselsgrupper og onlineskole
Under Corona har vi skolebørn ikke
kunne være i fysisk skole alle sammen. Så
da Corona restriktionerne åbnede op for,
at 4 elever kunne mødes med en lærer ad gangen udenfor, tog vi muligheden.
Vi blev delt op i trivselsgrupper med 4
elever i hver gruppe. Hver gruppe mødtes
med de to lærere hver sin dag i ugen. En
gruppe om tirsdagen, en anden om torsdagen, og en om fredagen.
Grupperne mødte ind om morgenen i
Hvepsebyen, hvor en lærer stod klar til
at tage imod dem. Efter den første lektion gik den ene lærer tilbage til skolen,
og den anden kom til Hvepsebyen og
havde anden lektion med eleverne.  
I lektionerne spillede vi decimaltal yatzy, lavede nogle stormesteropga-ver, hyg-

gede os med kakao, svarede på spørgsmålskort.
Vi snakkede også med læreren, hvis vi
havde nogle problemer i vores arbejdsbog. Nogle gange spillede vi også sport.
Trivselsgrupperne var rigtigt hyggelige, og
vi kunne godt lide at komme lidt hjemmefra, mødes med nogle af vores venner og
få hjælp til de opgaver, man ikke kunne
forstå.
Online skole
Vi var som sagt i hjemmeskole det meste
af tiden, før der blev åbnet så meget op.
Online skole fungerede rimelig ens med,
hvordan den normale skole fungerede.
Vi lavede generelt flere opgaver over
computeren i online skolen. Kun få gange
i timerne, skulle vi arbejde i vores fysiske
bøger. Hvis vi var gode i en time, spillede
vi et online tegn og gæt spil ved navn
scribble.io. Det var dog kun i sprogfagene.  
I online skolen begyndte vi at læse klokken 07.45 indtil klokken blev 8. Så
lavede læreren et møde over Microsoft
Teams, og derefter kørte vi bare skoledagen igennem. I frikvartererne skulle vi
mindst være udenfor i 10-15 minutter, og
vi skulle også få noget at spise i hvert
frikvarter.   
Jonathan Pettersen, Sebastian
Almann Alstrup Nielsen
elever i 5.-6. klasse på Sinding Skole.

binde knuden op igen.
Nu er vi kommet i skole igen, og det er en
rar følelse at se hinanden igen.
Hver anden uge er vi i almindelig skole.
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Sinding
Forsamlingshus
Oversigt over
bestyrelsen:

Nu går vi foråret i møde!
Bestyrelsen i Sinding Forsamlingshus
glæder sig umådeligt meget til at lukke
forsamlingshuset op igen.

Formand:
Philip Nielsen
Næstformand:
Kristian Nytoft
Kasserer:
Johannes O. Pedersen
Sekretær:
Inga M. Pedersen
Medlem:
Anna Nielsen.

Det er et hus bygget til liv – det er slet
ikke egnet til og stå ubrugt hen.
Mange fester er blevet aflyst eller udsat
og vi forventer, der bliver travlt, når der
igen kan lukkes op.
Nedlukningen har naturligvis også haft en
stor indflydelse på økonomien i forsamlingshuset, men vi kan heldigvis takke de
sidste mange års bestyrelser for, at vi har
haft penge på bogen til at betale enhver
sit. Det har dog betydet, at vi har måtte
bruge af de penge, der var opsparet til
kloakrenovering/separation.

Heldigvis er Herning kommune kommet med en livline til os. Kriterierne for
„Herning kommunes jubilæumsfond“
er midlertidig ændret fra at handle om
renovering af forsamlingshusene, til at
dække nogle af vores faste udgifter under
Corona-nedlukningen. Det hjælper os på
ret kurs igen. Dog har vi udsat kloakrenoveringen, der skulle have været lavet i
august/september i år til senere; Herning
vand er alligevel ikke klar til at modtage
det – så det blev vores held denne gang.
Bestyrelsen ser frem til igen at se jer i
huset, så snart det er muligt.

Forsamlingshuset i Sinding blev opført i 1943 og er blevet udvidet og moderniseret i 1988. Huset er delt op i en lille sal med
plads til 50 personer og en stor sal med plads til 100 personer, en scene til musik og lign.
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Sinding
Forsamlingshus
Nærboks kommer til byen!
Vi har fået en aftale hus om, at vi skal
have en Nærboks pakkeboks i Sinding.
Boksen kommer til at stå ved Sinding Forsamlingshus, og den kan bruges af alle.
En Nærboks gør det nemmere i en travl
hverdag, når man skal hente pakker. Vi
har sagt ja tak til at få en pakkeboks for
at hjælpe borgerne i byen, og den imødekommer især de, der ikke har adgang til
bil, eller som er svagt gående. Pakkerne
kan hentes 24 timer i døgnet, og så er
det helt gratis både at have stående og
at benytte.
Fleksibelt og uden omkostninger
Det er firmaet Nordic Infrastructure, der
står bag Nærboks, som står for opsætning og al vedligehold af boksen. Der er
dermed ingen omkostninger for os ved
at have en pakkeboks. Boksen er batteridrevet og behøver ingen strømtilslutning,

derfor kan den sættes op på 5 minutter.
Hvis vi vurderer, at placeringen af pakkeboksen viser sig ikke at fungere, så er den
dermed også nem at flytte til en lokation,
der er mere optimal for os, og har vi behov
for mere kapacitet, så er det lige så nemt
at udvide med flere bokse.
Mange fordele
Mange steder oplever man, at boksen
fungerer som samlingspunkt, da pakkeboksen også kan bruges til udveksling af
f.eks. nøgler og værktøj blandt beboerne,
hvilket kan bidrage til deleøkonomien
blandt indbyggerne.
Nærboks er et åbent netværk, og blandt
andre store distributører som PostNord,
DHL, Burd og Bring leverer til pakkeboksene. Derudover kan Nærboks også
bruges til at sende pakker retur, hvis de
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er blevet leveret af Bring.
Nærboks er ikke bare en gratis pakkeboksløsning, men det giver også grønnere
samvittighed – både for de beboere der
modtager pakker, men også for de firmaer der leverer pakkerne. Begge parter
sparer nemlig tid, penge og CO2, når de
vælger levering til en pakkeboks. I kan
spare køreturen til og fra afhentningssted, og samtidig giver det mulighed for
leveringsfirmaerne at samle ordrene til ét
leveringssted, da de slipper for at bruge
ressourcer på at køre fra hjem til hjem.
Desuden er pakkeboksene produceret
i Danmark, hvilket gør transporten, når
boksene skal opsættes, kortere og dermed
mindre belastende for miljøet.
I kan læse mere om Nærboks på nærboks.
dk.

Kalenderen

Maj

20.

19:00

Kunst & Kaffe: Hyggecafé

Sportscaféen

Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

August

14.

09:00

Ørre Marked

Ørre Forsamlingshus

Ørre Forsamlingshus

22.

09:00

Konfirmation

Ørre og Sinding kirker

Menighedsrådet

Indflytterfest i præstegården

Ørre Byvej 88, 7400
Herning

Menighedsrådet

Sussi & Leo Koncert (udsolgt)

Ørre Forsamlingshus

Ørre Forsamlingshus

September

10.

14:00

Oktober

03.

18:00
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