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70 år

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. November 2021

Posten udkommer uge 47

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,-.

Fødselsdagsbørn

Stine Santana Andsbjerg 
Ørre Byvej 2, Sinding 
9 år d. 20. august

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

Invitation 
Da jeg den 8. november fylder 70 år, vil jeg gerne invitere til brunch 

og eftermiddagskaffe lørdag den 4. december klokken 10.00 
i Sinding Forsamlingshus.

Jeg vil meget gerne have besked, om du/I kan og vil deltage senest den 
18. november på bjensen51@gmail.com eller tlf. 30635825.

Alle er velkommen
Kærlig hilsen

Bodil.

Forside:
Mindesten for Iver Holmgaard. Han var lærer og kirkesanger i Ørre fra 1869 til 1913. Iver Holmgaard var det man med et 
moderne ville kalde : en ildsjæl.
I de mange år han var i Ørre, var han med til at arrangere aftenskole, hvor de unge kunne mødes og høre fortællinger fra landets 
historie og også høre om afholdsbevægelsen, som Holmgaard var meget optaget af.

Han var også initiativtager til Ørre Skytteforening, Ørre Plantage og Ørre fforedragsforening.
I midten af 1880erne var han sammen med flere personer fra Ørre og Sinding initiativtager til Ørre Fosamlingshus, som fra 
starten hed Ørre – Sinding Øvelses –
Og Samlingshus. Huset blev indviet i august 1889.
Iver Holmgaard gjorde sammen med bl.a sognepræst Johannes Volquartz og senere Enevold Terkelsen Ørre til et kulturelt 
samlingssted, hvor folk kom langvejs fra for at deltage i de forskellige aktiviteter. Mindestenen blev afsløret i november 1914.
”Lokalhistorisk Arkiv Sinding – Ørre.”

Jesper og Jimmy
tlf. 3222 2993

Forhandler alle produkter
fra Hancock

Kragsnapvej 39, Ørre
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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

Fra Sinding-Ørre Borgerforening 
Vi vil først og fremmest række en tak til 
alle Jer, der har tegnet medlemskab af SØ 
Borgerforening. 
Der er i skrivende stund 374 medlemmer, 
hvilket ikke mindst skyldes den fine indsats 
de 15 personer, der har været rundt til alle 
husstande for at tegne medlemmer.
Det er rigtig dejligt og vigtigt med så 
mange medlemmer som muligt, da det i 
forhold til den vægt det giver, når vi er i 
samarbejde med blandt andet kommunale 
og andre instanser.

Nye tilflyttere til Sinding-Ørre.
Der er heldigvis flyttet en hel del nye 
beboere til Sinding-Ørre det seneste par 
år. Blandt andet grundet Corona, har vi fra 
Sinding-Ørre Borgerforening ikke kunnet 
komme rundt og byde alle velkommen pg 
aflevere en Velkomstkuvert.
Derfor vil det være dejligt, hvis alle, 
der flyttet inden for de seneste 2 år til 
Sinding-Ørre, vil skrive en mail til Bodil, 
bjensen51@gmail.com eller en sms på 
30635825 med navn/navne og adresse.
Vi vil så i løbet af efteråret komme rundt 
med Velkomstkuvert/Velkomstpose til Jer.

Retningslinjer for benyttelse og lån af 
Hvepsebyen og SØ Grillen.
Der er rigtig mange, der låner og benytter 
Hvepsebyen og SØ Grillen, hvilket er 
rigtig dejligt, og alle er meget velkommen 
til dette.
Hvis man gerne vil have mulighed for 
at benytte køkkenet og kunne trække 
presenningerne for i SØ Grillen, kan man 
henvende sig til Bodil, tlf. 30635825 eller 
bjensen51@gamil.com og låne nøglerne 
dertil.
I forhold til lån og benyttelse, er der nogle 
ting, man skal være opmærksom på.
• Man	 skal	 være	 indstillet	 på,	 at	 der

kan komme andre, der også gerne vil
benytte området.

• Man	skal	tage	sine	affaldsposer	med
derfra

• Dåser	skal	gerne	kommes	i	en	tønde,
der står i SØ Grillen

• Der	 skal	 være	 ryddet	op	og	 være	 i
orden til andre senest kl. 10.00 den
efterfølgende dag

• Pas	 godt	 på	 tingene,	 og	 ret	 gerne
henvendelse til Bodil, hvis der er
noget, der ikke er som det bør være.

Der arbejdes frem mod, at afholde 
arbejdsdag/ - dage i sensommeren 
i Hvepsebyen og arealet, „Søvndal 
Lunden“, den tidligere boldbane, og der 
udsendes nyhedsbrev ud om nærmere 
dato for dette.

Medlemstegning til Sinding-Ørre Borgerforening 

Der kan stadig tegnes medlemskab af
Sinding-Ørre Borgerforening, hvilket kan foregå på følgende måder: 
Personligt medlemskab 50 kr. og husstandsmedlemskab 100 kr.

Betalingen kan ske via:
•MobilePay	på	nummer:	465109
•Bankoverførsel	til	Reg.	7611	konto	nr.	1166443.
•Det	er	også	muligt	at	kontakte	Margit	mobil	25347225,	hvis	det	ikke	er
muligt at betale via MobilePay eller bank.
•Det	er	vigtigt	ved	betalingen	at	skrive	sit	fulde	navn,	og	hvis	man	ønsker	at
 modtage nyhedsbreve at skrive sin mailadresse.
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Borgerforeningen 
for Sinding-Ørre

Lokalrådsmøde 
Der indkaldes til lokalrådsmøde af-
holdes torsdag den 23. september 
klokken 19.00 i Sportscafeen. 
Lokalrådet for Sinding-Ørre består 
af foreninger, institutioner, råd og 
udvalg i Sinding-Ørre.
Der vil på mødet blive lagt op til 
ændringer i strukturen og indholdet i 
lokalrådsmøderne, så de forhåbentlig 
kan blive endnu mere visionære, mål-
rettede og understøttende i forhold til 
vækst, udvikling, trivsel og fællesskab 
i Sinding-Ørre
Lokalrådet for Sinding-Ørre består 
af foreninger, institutioner, råd og 
udvalg i Sinding-Ørre.
Der vil på mødet blive lagt op til 
ændringer i strukturen og indholdet i 
lokalrådsmøderne, så de forhåbentlig 
kan blive endnu mere visionære, mål-
rettede og understøttende i forhold til 
vækst, udvikling, trivsel og fællesskab 
i Sinding-Ørre.

Generalforsamling
Generalforsamling i Sinding-Ørre Borgerforening afholdes torsdag den 28. oktober 
klokken 19.00 i Ørre Forsamlingshus.
Der bliver 2 ledige pladser i bestyrelsen, da Philip Nielsen og Margit Jensen har 
ønske om at stoppe som bestyrelsesmedlemmer. 
Dagsordenen for generalforsamlingen er:

1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4) Det kommende års virke
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af bestyrelsen og suppleanter
7) Valg af revisor
8) Kontingentfastsættelse
9) Sognearkivets beretning
10) Eventuelt.

Til orientering fremlægger bestyrelsen under punkt 5: „Indkomne forslag“ et forslag 
om, at der ændres i Vedtægterne for Sinding-Ørre Borgerforening.
 I tilfælde af, at der er nogen, der ønsker at byde ind med forslag under punkt 5, 
skal disse være formand, Bodil Jensen, bjensen51@gmail.com i hænde senest 4 
dage før generalforsamlingen.
Vi håber meget, at rigtig mange kommer og deltager i generalforsamlingen.

„FN’S 17 Verdensmål“
Herning Kommune indgår i 2021 – 2022 
i et tværkommunalt samarbejde omkring 
projektet „Verdensmålsgavle i Midtjyl-
land“. Deltagende kommuner er: Ikast-
Brande,	 Ringkøbing-Skjern,	Hedensted,	
Viborg, Struer, Vejle og Herning. Der 
behandles i øjeblikket om Holstebro, 
Lemvig, Varde og Skive også kommer til 
at indgå i projektet.
Udgangspunktet er, at der skal etableres 
en „Verdensmålsgavl“ i Herning samt i en 
landsby i Herning Kommune.
Det er så dejligt, at Herning Kommune har 
valgt os som landsby til en „Verdensmåls-
gavl“ blandt 5 ansøgere.

Desuden er det politisk besluttet, at Her-
ning Kommune har afsat midler til endnu 
2 „Verdensmålsgavle“ i to landsbyer mere, 
og det er i Timring og Skarrild.  
Det er SØ Tanken samt Fællesbestyrel-
sen for Sinding-Ørre Midtpunkt der via 
Sinding-Ørre Borgerforening har ansøgt 
om at komme i betragtning til en „Ver-
densmålsgavl“
Vores „Verdensmålsgavl“ bliver FN’S 
Verdensmål nr. 10: „Mindre ulighed“ og 
placeringen bliver på  Sinding-Ørre Midt-
punkts gavl mod P pladsen.
Det er en udøvende kunstner, der skal ud-
føre opgaven, og det er et krav, at holdbar-

heden for kunstværket er minimum 5 år.
Selve den praktiske gennemførelse af 
kunstneren med frivillig hjælp fra os i 
Sinding-Ørre bliver i uge 17. i 2022, hvor 
vi som de første kommer til at skyde hele 
projektet, Verdensmålsgavle i Midtjylland“ 
i gang.
Spændende igen at få en kunst-uge og et 
kunstværk i Sinding-Ørre.
Sluttelig ønskes alle en rigtig dejlig sen-
sommer.

Med venlig hilsen
Sinding-Ørre Borgerforening, Bodil

Invitation til vælgermøde 
i Sinding Forsamlingshus den 4. november klokken 19.00.
Så er der snart kommunal- og regionsvalg, derfor vil Sinding-Ørre Borgerfor-
ening gerne inviterer til vælgermøde, hvor der vil være mulighed for at møde 
kandidater	til	byrådet	i	Herning	samt	kandidater	til	Region	Midtjylland.
For jer, der kommer til mødet, vil det i løbet af aftenen være muligt at stille 
spørgsmål samt deltage i debat og dialog med de opstillede kandidater. Vi 
håber, at der bliver en bred repræsentation fra de forskellige partier.
Der vil blive serveret en let anretning og alle er velkommen 

Med venlig hilsen 
Sinding-Ørre Borgerforening
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Borgerforeningen 
for Sinding-Ørre

Vandre- og fortælleruten 
„Brydningstiden“
En skøn solskinsdag lørdag den 3. juli 
2021 blev fortælle- og vandreruten 
„Brydningstiden“	 indviet.	 Ruten	 er	 de	
første 2 etaper af vores lokale natur- og 
kulturprojekt „De fire hjørnestene“.

I den lokale arbejdsgruppe, bestående 
af Benny Jeppesen og Jette Madsen, 
Lokalhistoriske Arkiv Sinding-Ørre, 
og Bodil Jensen og Anne Marie Søe 
Nørgaard, Sinding-Ørre Borgerforening 
havde vi både glædet os, og haft et intenst 
forløb med at blive færdige til indvielsen.
Så skønt var det, at rigtig mange var mødt 
op til indvielsen, og ikke mindst at mange 
allerede har været ude på cykel eller 
gåben på ruterne.
Johs. Poulsen, formand for Herning 
kommunes kultur- og fritidsudvalg, foretog 
den officielle indvielse og klippede snoren.

Der er 4 ruter på 2, 9, 12 og 18 km, som 
både kan vandres eller cykles. Og hvis 
man ikke har mulighed for det, kan de 7 
stop med fortælling og information i øvrigt 
også nås med bil.
Historierne kan I lytte til, enten ved 
at	 scanne	QR-koden	 på	 skiltene	med	
telefonen, eller ved at downloade appen 
Travel Tales og finde vandreruten Ørre i 
Brydningstiden.

„De fire hjørnesten“

„Brydningstiden og De fire hjørnestene“ 
– hvad er det?
Da vi fik ideen til projektet „De fire 
hjørnestene“ for et par år siden, opstod 
det egentlig i forbindelse med, at vores 
engagerede lokale folk i Lokalhistorisk 
Arkiv Sinding-Ørre fik mulighed for at flytte 
ind i lokalerne i den gamle inspektørbolig 
ved Ørre Naturskolen.
Det gav bedre og nye muligheder for at 
tænke formidling. Og vi talte om, hvordan 
vi kunne få formidlet den historie, som 
kan ses og opleves her i Ørre – og som 
er vedkommende og fortællende for en 
langt større kreds, end vi der bor her i 
lokalområdet.
Projektet kaldte vi „De fire hjørnestene.“ 
N e m l i g  m e d  b a g g r u n d  i  Ø r r e 
Forsamlingshus (Hammerum herreds 
ældste fra 1889) og Missionshuset 
Nasaret, samme år, Nygård gl. skole og 
Helenes Hus. Det er „De fire hjørnestene“.
Den historie, der kan fortælles med 
egnen omkring Ørre, er historien om 
brydningstiden i slut 1800-tallet, og om hele 
den udvikling der blev skabt og sat i gang i 
de år med andels- og højskolebevægelsen, 
opbrud fra landbrugskulturen mod byen. 
Altså hele den bevægelse der knytter an 
mod industrialiseringen. Det, der blev 
tekstilindustrien på vores egn. Ørre-
egnen kan fortælle om brydningerne 
mellem grundtvigianere og missionsfolk, 
landbrugskulturen, de dybe sociale skel 
og forandringerne, der også fulgte med 
hedeopdyrkningen.

Det helt særlige ved området omkring 
Ørre.  
Det er ikke en historie unikt for Ørre – det 
er den brydningstid, der blev i store dele af 
Midt- og Vestjylland – og som her er hele 
Herningegnens tidlige fortælling. 
Men det helt særlige ved området her 
omkring Ørre er, at det hele er her 
endnu: Fattighuset på heden, hedeskolen 
i Nygård, missionshuset Nasaret sammen 
med Forsamlingshuset, andelsmejeriet, 
kirken, skolen, landsbymiljøet med de to 

oprindelige gårde, Vejrmøllegården og 
Ørrehus og så videre.
Det hele er her endnu – på de oprindelige 
steder, på heden og i kulturlandskabet 
omkring Ørre. 
Det er den oplevelse og fortælling, som 
vi nu håber, at rigtig mange kan få del 
i. Kom ud og få det hele på én gang: 
Naturoplevelser – kulturhistorie, der både 
kan høres, ses og opleves i landskabet - og 
få bevægelse ud i det fri.

Ideen om Ørre-områdets fortælle-
muligheder er langtfra ny. 
Vi tog fat på ideen for et par år siden. Men 
faktisk har det på forskellig vis været et 
ønske i mange år at bruge Ørre-områdets 
åbenlyse muligheder for at fortælle vores 
historie.
I 1986 kunne man i Herning Bladet læse en 
artikel med overskriften: „Herning-egnen 
er andet og mere end gode kongres-
faciliteter…Ørre Hede rummer rødderne 
til Hernings udvikling og velstand. Derfor 
skal området bevares som et udtryk for 
hele egnens kultur-baggrund.“ 
Daværende museumsinspektør Ulla 
Thyrring siger i artiklen: „Hvis man skal 
forstå det mirakel, at der midt på heden 
har rejst sig en by af Hernings format, 
så er det en virkelig god ide at tage en 
tur til Ørre, hvor det hele begyndte med 
missionshuset, kirken, skolen, heden og 
så videre.“ 
Vores lokale tidligere Byrådsmedlem, 
Bernhard Lodahl, arbejdede i mange 
år gennem 90èrne ud fra de samme 
tanker med et forslag om at få etableret 
Sinding-Ørre Naturpark. Historien skulle 
formidles og opleves og skabe grundlag 
for oplevelsesturisme til gavn for både 
lokalområdet og Herning Kommune. 
Bernhard var nok 20-25 år forud for sin 
tid i de visioner – også her i området, må 
vi indrømme. Det der med naturparken 
faldt mange lidt svært dengang. 
I dag tænker jeg, at vi lykkes med meget 
af den vision med vandreruterne og 
Fortællerejsen, hvor du på din telefon kan 
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lytte til historien fortalt gennem 7 af Ørres 
personligheder fra dengang.

Iver Holmgaards plads.
Hvis vi lokale lytter godt efter, vil man 
opdage, at én af stemmerne i fortællingerne 
er Benny Jeppesen. Benny lægger nemlig 
stemme til Iver Holmgaard. Det var 
også Benny, der til indvielsen fortalte 
om Iver Holmgaard, som udover sin 
lærergerning i Ørre skole blev en ildsjæl 
og foregangsmand, der om nogen med 
folkeoplysning, kirke, højskolebevægelse, 
afholdsbevægelse og meget andet fik stor 
betydning for egnen. 
I forbindelse med arbejdet med „De fire 
hjørnestene“, og „Brydningstiden“ opstod 
ideen derfor til, at navngive p-pladsen 
ved kirken „Iver Holmgaards plads“ 
Esben Lindholt, som er barnebarn af Iver 
Holmgaard, foretog afsløringen af skiltet, 
og fortalte også om sin bedstefar.

Stor tak til alle, der har bidraget 
undervejs!
På arbejdsgruppens vegne en stor tak til 
Museum Midtjylland, i særdeleshed til 
Martin Winther Olesen, som har været til 
uvurderlig stor hjælp og værdifuld sparring 
for os undervejs. 
Stor tak til Charlotte Lindhardt, som har 
udformet lydhistorier og tekster. Og til 
KOMO A/S for det meget professionelle 
arbejde i at få indtalt og lavet de digitale 
lydhistorier.

Borgerforeningen 
for Sinding-Ørre

Der skal også lyde en stor Tak til Ørre-
Sinding menighedsråd for både velvillighed 
og hjælp undervejs.
Og ikke mindst en kæmpe tak for den 
lokale opbakning fra velvillige lodsejere 
langs ruterne. 
Vi går jo ad etablerede veje, markveje 
og gamle stier i landskabet. Et enkelt 
sted har vi fået lov at gå ad en trampesti 
i markskellet. Nu både håber og tror vi, 
at alle vil hjælpe os med at passe godt på 
området. Alle steder gælder naturligvis, 
at man færdes på stierne og eventuelle 
hunde er i snor.

Andre opgaver opstod undervejs – og 
lidt mangler endnu.
Sammen med arbejdet med vandreruten 
har andre små opgaver også fulgt med 
undervejs. 
Der er etableret en rigtig kålgård ved 
Helenes Hus og kommet gamle møbler 
ind. 
Nasaret, missionshuset bliver meget 
besøgt. Det vidnede gæstebøgerne om, 
så nu er nye lagt frem. Til gengæld trænger 
der meget til maling indvendig. Det kunne 
ikke nås til indvielsen, men det kommer 
meget snart.
Skolestuen ved Nygård står desværre ikke 
helt åben for tiden, det arbejdes der på 
og efter sommerferien håber vi at have 
en mere permanent løsning for, at den er 
helt åben i dagtimerne, ligesom Nasaret 
og Helenes Hus er det. 

Hvad er de næste etaper i „De fire 
hjørnestene“?
I arbejdsgruppen fortsætter vi arbejdet 
mod at realisere de næste etaper i de fire 
hjørnestene. 
Det kommer til at handle om, hvordan vi 
kan optimere Lokalhistorisk arkivs hus til 
et lettilgængeligt og åbent formidlingshus 
for besøgende i området – gerne også 
som et hus med servicefacilitet, rasteplads, 
toiletter, måske cykler til udlån og så 
videre - ideerne er mange!

Samtidig er visionen, at fortællesporene 
kan videreudvikles og knyttes an til større 
sammenhængende ruter med natur – 

og kulturhistorie i det midt-vestjyske 
landskab.
Også lokalt er flere spændende stier, som 
kan kortlægges og bindes sammen.
Allerede den 16. oktober forventer vi, at 
en lille rute „Natur-eventyrstien“ vil være 
klar til indvielse. Den kommer i området 
mellem Nygård Skole og Helenes hus, 
og vil være en fortællesti om vores natur. 
Så hermed stor tak til alle, der har bidraget 
indtil nu. Må det blive til stor glæde for 
mange.

På vegne af arbejdsgruppen
Anne Marie Søe Nørgaard
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Kirkesiden

Giv og tag imod!
Vi er i sensommeren – og med sensom-
mer følger høsten, og med høsten følger 
høstgudstjenester. 
Her i vores sogn er der tradition for at fej- 
re høstgudstjenester med offergang med 
gaver til forskellige formål. 
Den tidligere præst Lise har fået ind-
ført de fine, gule kuverter, som også er 
med her i SØ-Posten, hvor høstofferet 
kan blive lagt i, og så kan gaven gives til 
gudstjenesterne eller ved at aflevere den 
i kirkens postkasse. Det er et meget fint 
tiltag, så vi ikke nødvendigvis skal flagre 
med sedlerne eller det bliver tydeligt i 
kirken, hvem der har meget at give af, 
og hvem der har lidt. I princippet er det 
muligt for børn at give en tegning eller 
noget, som de har lavet og selv de mind-
ste gaver bliver store i høstofferet. 
Høstofferet går tilbage til gamle dage, 
hvor bonden, når han havde en god 
høst, kunne bidrage med sit overskud. 

Det er ikke fordi høsten i år er slået fejl, 
men vi har haft et noget ustadigt vejr 
med et par varme sommeruger og så en 
ordentlig regntid med skybrud ovenpå 
skybrud. Mange af os har derfor også 
nydt godt af, at der er blevet sendt OL 
i tv’et; en stor sportsbegivenhed i To-
kyo, hvor danskerne har skullet forsvare 
medaljetitler eller vinde nye.
Jeg synes, det var hyggeligt at sidde og 
se OL mens regnen skyllede ned uden-
for og se alle de forskellige sportsgrene, 
som sjældent får sendetid, som eksem-
pelvis atletik, kuglestød, skeet-skydning, 
sejlads, skate og cross-country cykling. 
Men det har også været spændende at 
følge med i de mere kendte sportsgrene 
som badminton og håndbold, hvor vi 
danskere fik sikret metal.
Ja, sport giver os noget at heppe på og 
heppe for – et lille land med store talent-
er. For mange handler det om at vinde, 

om at være på forkant, være koncen-
trerede og fokuserede til sejren er i hus. 
Hvis vi mister fokus eller har en dårlig 
dag, så taber vi det hele - og mister gul-
det.
Det er en drøm for mange at vinde og 
være den bedste, og i en stund er vi alle 
glade og flager og hylder “sejrsherren”.
Men hvad er det ægte guld? Under OL 
lød ordene fra vinderen i Herresingle i 
badminton, Viktor Axelsen, efter han tog 
guldmedaljen om halsen, at det sande 
guld er derhjemme hos sin kæreste og 
datter. Han siger, hvor stort det også har 
været at være med og deltage i OL. Mon 
ikke mange har fået en kæmpe oplevelse 
– bare ved at deltage og være med. Er det 
ægte guld derfor ikke i sammenholdet el-
ler i stoltheden ved at kæmpe under et 
dansk flag?
Ja, vi har haft danske sportstalenter som 
glædeligt, men også skuffede, har taget 
imod en medalje for deres store præsta-
tioner. 
Til høst giver vi vores medaljer fra os, 
vi giver vores præstationer og gaver til 
andre. Vi giver det som vi har tjent og 
fortjent, fordi andre har brug for det. 
Derfor fejrer vi høst – fordi vi er et land, 
som ofte har lidt at give af og give til, og 
det gælder også i år. Men ved at give, får 
vi også. For det er glædeligt at give fra sig 
og tjene til andre som også har lidt. 
Under normale omstændigheder ville 
vi efter høstgudstjenesterne mødes og 
dele et måltid mad sammen. Men det 
sker ikke i år. Derfor vil jeg gerne opfor-
dre alle der har lyst til at komme med 
et spiseligt høstoffer til gudstjenesterne. 
Det kan være alt fra pølsehorn til æbler 
fra haven, til kage eller slik. Efter gud-
stjenesten vil vi så dele offeret op og dele 
ud til hinanden. Så får vi hver især et lille 
måltid med hjem, som vi kan deles om. 
Det håber jeg mange vil hjælpe til med at 
bidrage til. Det gælder også, at vi stadig 
kan aflevere en gul(d) kuvert ved alteret 
som sædvanlig. 
Glædelig sensommer – og så skulle 
høsten gerne være i hus!

Lasse Bøgh Madsen
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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 
sp.kiilerich@gmail.com

Nyt fra menighedsrådet
Sommeren har været over os, og mange 
ting ligger i dvale - Men der, hvor vi sta-
dig har været i gang, er sidste finish på 
udenomsarealerne ved præstegården. Vi 
glæder os til at kunne holde indflytterfest 
fredag 10. september. – Som så meget 
andet blev den også udskudt, men fest 
for sognet tror jeg, vi trænger til. SÅ sæt X 
i kalenderen, hvis det ikke allerede er sat.
Renoveringen af Sinding Kirke begynder 
også at skulle tage lidt mere form. Vi 
har været heldige at komme med på 
en rundtur, hvor der var besøg af ”de 
høje herrer” (Den kongelige bygningsin-
spektør, Nationalmuseet, Varme- og en-
ergikonsulent, repræsentanter fra Stiftet 
og Provsten). Her blev de informeret om 
vore første tanker og ønsker – og de gav 
kommentarer og vejledning med på ve-
jen. Fint at høre - inden der bliver brugt 
for mange kræfter på en vej, som alligevel 
bliver skudt til jorden. Der er mange de-
taljer, som der SKAL være styr på – blandt 
andet behandlingen af kalken samt alt 
det historiske inventar. Derfor har der 
været konservatorer forbi, for at vurdere 

det. Noget af det, som er afgørende 
for hele udtrykket i kirken, er kunsten. 
Det er også noget, der kan give mange 
drøftelser og dele vandene, men vi har 
haft besøg af en mulig kunstner, som var 
meget begejstret. Så må vi finde ud af, 
om det er en, som vil lytte og samarbej-
de med os.
Varme- og energikonsulenten har været 
forbi igen, for at give mere konkrete 
forklaringer på forskellige muligheder 
og beskrivelse af, hvad der skal til for at 
dække vore behov.
Sidst, men ikke mindst, har vi også haft 
kontakt til et orgelfirma, som hjælper og 
rådgiver os med uddybelse af vore tank-
er, idéer og forventninger.
Alt dette er forskellige dele, der skal til 
for at kunne finde en arkitekt, som skal 
styre projektet sammen med os. Reno-
veringen er planlagt til 2022, så der er 
meget, der skal undersøges og diskuteres 
i den kommende tid. En spændende 
proces at være i – med gode drøftelser. 
Godt, vi stadig har en bygherrerådgiver 
til at samle trådene og hjælpe med detal- 

jerne. Vi kommer nok heller ikke uden 
om en skarp prioritering af, hvad der er 
vigtigst, og hvad der kan undværes, for 
den slags projekter koster jo en del, og 
budgetrammen er ikke ubegrænset. Men 
det er en spændende proces, som vi 
glæder os til at fortælle mere om.

Jytte Hoffmann

Høst 2021
Søndag d. 19. september er der høst-
gudstjenester i begge vore kirker, hvor 
alle er velkomne. 

Ørre kirke kl. 9.30
Sinding kirke kl. 11.00

I år prøver vi noget nyt:
I stedet for at samles til høstfest  og fæl-
lesspisning, opfordrer vi alle til at med-
bringe “et spiseligt høstoffer”, som vi 
kan dele mellem os og tage med hjem 
efter gudstjenesten.
Læs mere om baggrunden for dette i 
Lasses indlæg på forrige side.
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Arrangementer 
Fredag d. 10. sep.  14.00 - 19.00 Indflytterfest i præstegårdshaven, Ørre Byvej 88

Torsdag d. 23. sep.  18.00  Sognebio i Sinding kirkehus ”De forbandede år”

Tirsdag d. 26. okt.  19.30  Sangaften i Ørre forsamlingshus

Søndag d. 31. okt.  10.00  BUSK-gudstjeneste og minikonfirmandafslutning i Sinding kirke

Torsdag d. 18. nov.  18.00  Sognebio i Sinding kirkehus ”Lille sommerfugl”

Tirsdag d. 7. dec.  19.00  Julekoncert i Sinding kirke v/ Mette Jacobsen, Peder Østerby og Flemming Doktor

Se i øvrigt mere om efterårets arrangementer i den vedlagte folder.

Indflytterfest i Præstegården
Fredag d. 10. september kl. 14.00 - 19.00

Sidste år flyttede Lasse og Camille ind i 
den nye Præstegård i Ørre, og vi havde 
planlagt en festlig indflytterfest, som 
desværre – som så meget andet - måtte 
aflyses pga corona. Nu har vi bestemt 
os for at prøve igen, så vi håber, at rigtig 
mange fra Ørre-Sinding Sogn har lyst til 
at kigge forbi og se, hvordan præstepar-
ret er kommet til at bo. Vi lægger op til 
en hyggelig dag under afslappede former 
– med pølsevogn, fadøl, sodavand, pop-
corn osv. – og med god tid til at hilse på 
og se sig omkring. 
Det er ikke ligefrem en hel byfest, men 
vi håber, dagen bliver præget af lidt af 
den samme fællesskabsfølelse og gode 
stemning. 
Vi glæder os til at se jer!

Mvh Menighedsrådet 
og Lasse & Camille

Sangaften i Ørre forsamlingshus
Tirsdag d. 26. oktober kl. 19.30

Traditionen tro inviterer vi i anledning af 
Spil-Dansk-Ugen til Sangaften. Igen i år 
sker det under ledelse af en gruppe men-
nesker fra lokalområdet – så kom og syng 
med og vær med til at skabe en dejlig 
aften i sangens tegn.

Tilmelding til Birgit Christensen (4097 
6167) eller Bodil Erichsen (2286 6829) 
senest 19. oktober.

Pris for kaffen: 50,- kr. 
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Programmet for Sinding Indre Mission ser således ud:
18. september kl 14 til ca 23,  Indre Missions gensyns- og jubilæums fest på Mørkholt Strand Camping. IM kan fejre 160  
    års jubilæum. Program for dagen kan findes på 
    https://indremission.dk/gensynsfest/velkommen/ .
24. september kl 19.00  Familieaften i missionshuset. Frank Boel Fyhn deltager.
29. september kl 19.30  Mødeaften sammen med Skibbild Nøvling IM. Heri Elttør taler denne aften.
26. og 27. oktober   Bibelkursus i Hammerum. Taler er Sognepræst i Gjellerup, Brian Krüger Iversen, og emnet  
    Fyrtårne og landgangsbroer i tro og liv.
3. november kl. 19.30  Studieaften. Kurt Nielsen, Holstebro, vil guide os igennem en beretning fra biblen.

Bibelgruppen samles i private hjem på skift.

15. september hos Dorrit og Lars Lodahl, Nybyvej 20
13. oktober hos Eva og Jens Thyssen, Asbjergvej 8
17. november hos Grethe og Kurt Jeppesen, Asbjergvej 12

Indre Missions mødekalender

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

Sognebio i Sinding kirkehus
Så er der endelig SogneBio igen. Vi 
mødes som sædvanlig til fællesspisning 
i Sinding Kirkehus, hvorefter vi serverer 
aftenens film med en god snak over en 
kop kaffe bagefter. I dette efterår har 
vi to danske film på programmet, som 
præsenteres her på siden.
Tilmelding senest 4 dage før til Kurt 
Jeppesen (4215 2244).
Maden koster 70 kr, resten er gratis.

De forbandede år
Torsdag d. 23. september kl. 18.00

Aftenens film er ”De forbandede år”, 
som også var på programmet i sidste sæ-
son. En seværdig film fyldt med nuancer 
om besættelsestidens mange skæbner, 
problemstillinger og dilemmaer.

Lille sommerfugl
Torsdag d. 18. november kl. 18.00

Søren Kragh-Jakobsens ”Lille sommer-
fugl” har Jesper Christensen og Karen-Lise 
Mynster i hovedrollerne. Der er inviteret 
til guldbryllup i det lille lokalsamfund, så 
rammen kender de fleste. Filmen er et 
fint portræt af det ganske almindelige liv 
i Danmark, men under overfladen gem-
mer der sig dybe hemmeligheder – så 
der skal nok blive stof til eftertanke og 
noget at tale om bagefter.
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Gudstjenester 

SEPTEMBER
5. 10.00 Ørre Kirke, Lasse Bøgh Madsen
  14. søndag efter trinitatis
12. 10.00 Sinding kirke, Hans Christian Borup Jakobsen 
  15. søndag efter trinitatis
19. 9.30 Høstgudstjeneste i Ørre kirke, Lasse Bøgh Madsen 
 11.00 Høstgudstjeneste i Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen 
  16. søndag efter trinitatis
26. 10.00 Ørre kirke, Lasse Bøgh Madsen
  17. søndag efter trinitatis

OKTOBER
3. 10.00 Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen
  18. søndag efter trinitatis 
10. 8.45 Ørre Kirke, Lasse Bøgh Madsen
  19. søndag efter trinitatis
17. 10.00 Ørre Kirke, Lasse Bøgh Madsen
  20. søndag efter trinitatis
24. 8.45 Sinding Kirke, Lasse Bøgh Madsen
  21. søndag efter trinitatis
31. 10.00 BUSK-gudstjeneste i Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen
  22. søndag efter trinitatis (se omtale)

NOVEMBER
7. 10.00 Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen
 15.30 Ørre kirke, Lasse Bøgh Madsen
  Alle Helgens Dag
14. 8.45 Ørre Kirke, Lasse Bøgh Madsen
  24. søndag efter trinitatis
21. 10.00 Sinding Kirke, Lasse Bøgh Madsen
  Sidste søndag i kirkeåret
28. 8.45 Ørre Kirke, Daniel Dørken Kristiansen
  1. søndag i advent

DECEMBER
5. 10.00 Ørre kirke, Lasse Bøgh Madsen
  2. søndag i advent

Minikonfirmand og 
BUSK-gudstjeneste 
I løbet af september og oktober er der 
minikonfirmand for alle børn i 4. klasse 
på Sinding skole.
Forløbet er i gang i Ørre kirke og kirkehus 
hver torsdag eftermiddag, hvor børnene 
har travlt med at undersøge, hvad kirken 
bruges til.
Vi planlægger en festlig afslutning for hele 
familien og alle andre interesserede 

SØNDAG d. 31. oktober kl. 10.00

hvor der er familiegudstjeneste i Sinding 
kirke.
Igennem flere år har der været afholdt 
BUSK-gudstjeneste (BørnUngeSognKirke) 
den sidste søndag i oktober. I år kombi-
nerer vi det med minikonfirmandafs-
lutning, som er for hele sognet. Nærmere 
info følger.
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  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

Gymnastik starter uge 38, vi søger trænere, hå-
ber der er nogle friske unge mennesker der vil 

gøre en forskel

Lene Kidde 3013 7003

GYMNASTIK I SINDING-ØRRE MIDTPUNKT

Generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 16. september 
2021 kl. 19.30 i Sportscafeen, Sinding-Ørre Midtpunkt.
Tilmelding til spisning fra kl. 18.30 – se www.sindinggif.dk
Ledergruppen Sinding GIF.

Motions badminton

Der kan spilles på flg. tider:
Tirsdage kl. 20.00 – 21.00
Torsdage kl. 17.00 – 19.00

Pris kr. 300,- per person, tilmelding og booking på 
www.sindinggif.dk og klik Badminton

Booking af baner i weekender kan gøres og for gæster tirsdage og torsdage på 
www.getevent.dk

Åben Hal

Vi planlægger stadig efter at holde „Åben Hal“ arrangementer den første fredag 
i hver måned fra oktober til og med marts måned 2022. Dog må vi hele tiden se 
på gældende regler for forsamlinger.
Der bliver sendt information i vores nyheds e-mail og under nyheder på www.
sindinggif.dk.
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 BOB

Bob turneringen starter mandag den 4. oktober kl. 18.30 i hallen. Jeg glæder mig 
til at se rigtig mange spillere, så vi kan få en spændende turnering, samt hyggeligt 
samvær med hinanden. 

Vi spiller mandage fra kl. 18.30 - 22.00. Plan over spilledatoer vil være klar den 
første spilleaften. Vi spiller både singlespil og makkerspil. 

Husk ved tilmelding at oplyse, hvem man har som makker. 
Tilmelding senest den 27. september på www.sindinggif.dk 
eller til Anders på t1f. 21650583 

Med venlig hilsen 
Anders Josefsen.

Sommeren er ved at være forbi, og 
efteråret er lige om hjørnet.

Så vi begynder mandag den 4. oktober 
kl.13.30.

Vi mødes i Sportscafeen i Midtpunktet. 
Der er mange muligheder for at få en 
hyggelig eftermiddag sammen med 
andre.

Du kan spille brætspil – bowls – 
petanque – billard – og hvad vi ellers 
finder ud af.

Alle er velkomne, så kom og få en 
hyggelig eftermiddag.

 TRIVSEL & MOTION

Vi nyder vist alle, at verden har åbnet 
noget mere op.
I hvert fald er det lykkedes at gennemføre 
alle vores turneringer. Vi er næsten i mål. 
I holdturnering mangler vi kun 2 kampe 
i begyndelsen af august. Så er alt klart til 
diverse Danmarksmesterskaber, som alle 
finder sted i september måned.

I enkeltmands turnering, har vi 3 spillere, 
som har kvalificeret sig til DM. Jørgen i 
1.Div/M1,	Anders	 i	 3.Div/A1	 og	 Rita	 i	
serie 3/B2. DM finder sted i Vadum den 
25. september.

I Parturnering, har vi kun opnået en 2. 
plads i 1.Div/M1. På grund af, at vinderne 
ikke har mulighed for at deltage i DM, 
er pladsen givet videre til os, Grethe og 
Jørgen. DM i Par, finder sted i Slagelse 
den 11. september.

Holdturnering er først færdigafviklet den 
10. september. Grethe, Jørgen, Polle og 
Anker har en lille mulighed for at blive 
vindere her. Hvis det lykkes, skal vi til DM 
for hold i Spjald den 18. og 19. september.
Kroketstævner er også blevet afviklet. Af 
en eller anden grund, har der ikke været 

Kroket
så mange deltagere, som vanlig. Måske 
stadig p.g.a. Corona angst.

Udover de „hjemlige“ stævner, har flere af 
os deltaget i Kroketcamping i Give, Ølgod 
og Krunderup. Det er en god blanding af 
kroket og social hygge. Der blev dog også 
hjemtaget præmier af Anders og Jørgen.

Vi har dog i Sinding taget kampen op, så 
vi har besluttet at afholde et anderledes 
Æ Sinding Daw kroketstævne, onsdag 
den 18. august.

Vi har lejet Sinding forsamlingshus, og 
holder et heldagsstævne, som ligner 
sommerstævnet lidt.

Vi kan i år være 96 deltagere. Desværre 
er banerne ved hovedgaden jo ikke 
disponible, hvor vi ellers kunne have været 
120 deltagere. Men sådan er det så.

vi har tilmeldingsfrist den 11. august. I dag 
den 2. august, er alle 96 pladser besat, 
samt der er spillere på venteliste. Det er 
bare dejligt.

Klubmæssigt er vi ved at være velvoksne. 

Mange har rundet de 80 år. Hvor ville det 
være dejligt, hvis nogle ny efterlønnere 
eller ny pensionister, kunne få lyst til at 
prøve spillet. Det styrker både krop og 
sjæl.

Vi spiller stadig på tirsdage og torsdage. 
Skulle du få lyst til at prøve, så kontakt 
undertegnede, og vi vil tage godt imod 
dig.

På vegne af kroketafdelingen 
i Sinding GIF

Grethe Buus Poulsen
Tlf. 28512503
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Karl Herman’s Trio
Der er nu mulighed for at forhåndsreservere billetter til den 26. februar 2022 
til specialpris
(inden det officielle billetsalg starter).

Karl Herman’s Trio er Danmarks mest erfarne John Mogensen fortolkere. 
Karl Herman’s Trio byder sit publikum hjertelig velkommen i et univers 
af ægte spilleglæde. Drengene elsker deres håndværk, og det smitter. 
Dansegulvet syder og bobler fra start til slut, når bandet evigt og 
utrætteligt leverer den ene fuldtræffer efter den anden.

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

Sinding Event
Sinding Event 2022 præsenterer:

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

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

Billetpris inkl. stor menu kr. 350,- BEMÆRK ved køb inden 1/12 2021 kun kr. 300,-
Billetterne skal være betalt senest den 1. december 2021 for specialpris - vi sender en faktura.

Bookning kan ske ved kontakt til Bent Andersen, Nøvlingvej 15 Sinding, 7400 Herning: Mail: bentandersen@andersen.mail.dk - 
Tlf. 20 15 91 56

Følg med på facebook - Sinding Event.
Husk, hvis der ønskes nogle specielle borde, skal de hurtigt reserveres, da der snart åbnes for det officielle billetsalg!!

Med venlig hilsen Sinding Event - en afdeling i Sinding GIF
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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.

Indkaldelse til Generalforsamling 
i 

Sinding Forsamlingshus d. 26/10 2021 klokken 19.00 i Sinding forsamlingshus.

Dagsorden iflg. vedtægterne.
På valg i år er Kristian Nytoft, Anne Nielsen og Philip Nielsen, 

alle 3 er villige til genvalg

Der spilles Banko hver onsdag 
i Sinding Forsamlingshus 
klokken 19.00, 
Dørene åbnes klokken 18.00
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til 

Julebanko d. 19/12 2021 klokken 
14.00, Dørene åbnes klokken 13.00

 

 

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 
 

HUSK HUSK HUSK
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Så fik vi afholdt vores generalforsamling 
og kan nu kun se fremad efter vi forhå-
bentlig er på den anden side af coranaen. 
Generalforsamlingen blev afholdt den 22. 
juni med ca. 20 fremmødte. Jimmy Dam-
gaard styrede os godt igennem mødet og 
regnskabet blev godkendt. Der efter skulle 
der være valg – på valg var Jens Arne – 
Leo og undertegnede. Leo ønskede ikke 
genvalg. Følgende ønskede at stille op 
Jens Arne – Henning Andsbjerg – Jeppe 
Schreiber og undertegnede og eftersom 
der skulle 3 ind. Måtte vi igennem en 
skriftlig afstemning. Følgende kom ind i 
bestyrelse – Henning Andsbjerg – Jeppe 
Schreiber og undertegnede. Der skal 
herfra lyde en stor tak til Leo og Jens 
Arne med deres store arbejdsindsats for 
vores gamle hus. Bagefter konstituerede 
bestyrelse sig: formand Jette Madsen 
– næstformand Marie Knudsen – kas-
serer Henning Andsbjerg – Udlejning 
Lene Nielsen – medlem Jeppe Schreiber. 
Vores nye suppleanter blev Charlotte 
Skov Andersen – Tejs Nielsen – Frederik 
Damsgaard. Vi er godt i gang med at får 
styr på vores efterår. Når posten udkom-
mer har vi forhåbentligt afholdt et godt 
Ørre Marked. Herefter kommer det til at 
få slag i slag resten af året, da vores store 
ønske er vi skal have godt gang i huset 

igen. I september afholder vi koncerten 
med Ib Grønbech (udsolgt) som er ble-
vet udsat adskillige gange – ligesom vi i 
oktober afholder koncerten med Sussi og 
Leo (udsolgt). Den 6. november vender 
Bibi og Snif tilbage – hvem husker ikke 
hvilken kanon koncert de lavede sidst de 
var i Ørre Forsamlingshus. Husk at sikre jer 
en billet til denne aften – har stadig billet-
ter. I november skal vi også have afholdt 
vores julemarked samt vores 1. søndag 
i advent – hvor vi har en sponsorgave – 
nemlig at 4 gutter kommer „Pure Voice“ 
og synger julesange for os, så husk at få jer 
meldt til denne dag. Derudover vil prøve 
noget nyt. Vi kunne godt ønske os, at se 
lidt mere vores børne-familier i huset, så 
derfor opfordrer Jer til at tilmelde jer 1. 
søndag i advent og børn under 14 år skal 
komme med en julesok med navn på, som 
kan komme op at hænge i huset. Sidste år 
var der jo nisser i huset, så vi kan håber 
de kommer igen. Derefter vil man hver 
søndag kunne komme og se om der er 
kommet noget i sokken og jeres forældre 
kan købe en øl/vand eller kaffe. Måske 
kan der ske andre små overraskelser om 
søndagen. Tidspunkt hvornår man kan 
komme ind i huset – kommer vi med 
senere, men vores tanke er pt. At huset 
har åben et par timer.

Vel mødt – og et ønske om et godt 
efterår til alle – hilsen formanden 

Så fik vi afholdt generalforsamlingOversigt over
bestyrelsen:

Formand:
Jette Fogh Madsen
Telefon 23394599
foghm@mail.dk

Næstformand:
Marie Knudsen
Telefon 26746166
Marie@pc-privat.dk

Økonomisk ansvarlig:
Henning Andsbjerg 
Tlf. 20226219 
mail: handsbjerg@mail.tdcadsl.dk

Udlejning:
Lene Lindgren Nielsen
Telefon 97136359

Medlem:
Jeppe Schreiber
Tlf. 26270114  
mail: schjeps@hotmail.com

Koncert 2021 

 

Bibi og Snif samt Henrik Skriver samt trommeslager                       
6. november 2021 kl. 20.00 

 

kr. 175,00 

Bestilling ved  Jette Madsen – telefon 23394599 

Betaling på mobilepay 173678 

Vi ses i Ørre Forsamlingshus 

Koncert 2021 

 

Bibi og Snif samt Henrik Skriver samt trommeslager                       
6. november 2021 kl. 20.00 

 

kr. 175,00 

Bestilling ved  Jette Madsen – telefon 23394599 

Betaling på mobilepay 173678 

Vi ses i Ørre Forsamlingshus 

Koncert 2021 

 

Bibi og Snif samt Henrik Skriver samt trommeslager                       
6. november 2021 kl. 20.00 

 

kr. 175,00 

Bestilling ved  Jette Madsen – telefon 23394599 

Betaling på mobilepay 173678 

Vi ses i Ørre Forsamlingshus 
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Julemarked I Ørre Forsamlingshus
Vi gentager succesen fra 2019 hvor vi havde en hyggelig lørdag i forsamlingshuset.

Vi har valgt lørdag d.13. november 2021, hvor vi starter kl. 10 og slutter kl. 15.

Kunne du tænke dig en bod så tilmeld dig til:
Marie mobil 26746166 eller Kathe mobil 27642608

Pris pr. bod 50 kr. (=1 bord 90 x 200 cm) der er plads til max 12 boder i salen. 
Senest tilmelding d. 5. november.

I vores lille bod kan der købes: Gløgg og æbleskiver, pølser m/brød, pomfritter, 
kaffe og the, øl og sodavand og lidt andet mundgodt.

Ovenstående kan nydes oppe på scenen.
Vi glæder os til at se jer på denne dejlige dag i Ørre Forsamlingshus,

 hvor der er fri entre. 
Corona: Vi tager forbehold for gældende regler/vilkår for forsamlinger.

Med venlig hilsen og på gensyn Marie og Kathe
Og Ørre Forsamlingshus bestyrelsen

·

JULETRÆSTÆNDING I ØRRE FORSAMLINGSHUS
Søndag d. 28. november tænder vi juletræet i Ørre. 

kl. 16.00. er der kaffe.
Kl. 16.30 tændes træet.
Kl 17.00 Pure Voice synger (sponsor gave)
Derefter er der julemiddag fra kl. 18.00, 
hvor der også er en mandelgave til hvert 
bord.

Pris for julemiddagen:
Voksne 100,- Børn under 14 år 50,-
Børn under 3 år Gratis

Tilmelding hos Charlotte på 61733325
eller til Marie på 26746166 senest d. 19.11.20
marie@pc-privat.dk

Bestyrelsen takker for et godt men anderledes 2021
Børn under 14 år husk jeres julesok med navn på

Som alle ved, har det været strenge tider 
for bl.a. foreningslivet, også for vores dej-
lige forsamlingshus i Ørre. Det har ikke 
bare været tiderne (som de sagde i Ma-
tador) - også større udgifter til kloakering, 
og ikke mindst fugtproblemer har kostet 
på bundlinjen.
Vi fornemmer stor opbakning til vores 
hus og de arrangementer, vi sætter i 
søen. Også mennesker udefra som lejer 
lokalerne, har ofte meget godt at sige 
om stedet.
Vi vil rigtig gerne fortsætte vores ambitio-
ner om liv og arrangementer i huset, lige-
som løbende vedligehold og forbedringer 
jo også skal til.
Derfor håber vi, at i vil støtte vores op-
fordring, om at bidrage til vores fælles 
samlingssted.
Kontantbeløb er altid brugbare (mange 
bække …) og ALLE bidrag er velkomne. 
Men også ting som bruges i den daglige 
drift af huset. Køkken-, rengørings- og 
toiletartikler for eksempel.
Så tag ta’ telefonen og ring til Kathe (2764 
2608) - også hvis du er i tvivl om, at det 
du vil bidrage med nu lige er noget. Hun 
vil gerne høre om det, og har en lang 
liste klar.
Hun glæder sig til dit opkald!!!

Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne

Mange bække små...
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Beretning 2020/21 Sinding-Ørre Midt-
punkt
Endnu et helt særligt år er gået, hvor Co-
vid-19 har præget vores hverdag. Forældre 
i skolen har haft skolen og lærerne helt tæt 
på hjemme i stuerne og mens forældrene i 
vuggestuerne og børnehavene måtte blive 
ude af stuerne.

Også vores bestyrelses møder har været an-
derledes, hvor vi online har holdt møder. Vi 
har dog lige holdt vores sidste møde inden 
sommerferien, hvor vi alle mødte op fysisk. 
Som ny formand har det været et særligt 
år. Særligt i den forstand at alt har været 
nyt. Fordelen har måske været at alt ikke 
har været anderledes, da jeg ikke har haft 
noget at sammenligne med. Her tænker 
jeg selvfølgelig på covid-19, som jo har 
præget vores alles hverdag det sidste år. 
Jeg ser frem til mange flere fysiske møder, 
både med bestyrelsen og med alle jer. Det 
er jo netop vores opgave som bestyrelse 
at være talerør imellem forældre og institu-
tion. Derfor ser jeg frem til at kunne være 
meget mere hands on det kommende år. 
Trods Covid-19 har jeg nået at være med 
i nogle undervisningstimer på skolen. Det 
har været en skøn måde at få en indblik i 
arbejdet på skolen. Det har været et blik ind 
i hvordan skolen værdier kommer i spil og 
hvor heldige vi er med at have engagerede 
og inspirerende undervisere der hver dag 
har med vores børn og gøre. Jeg har en 
vision om også at skulle forbi afd. Hvepse-
reden-Midgaarden, og på den måde også 
få et indblik i deres hverdag. Forhåbentligt 
tillader Covi-19 det i det kommende år.  

Madpakker og kostpolitik.
Fælles for vores institutioner er at vi har 
fokus på sundhed, trivsel og bevægelse,
Flere medarbejdere har ønsket at emnet 
blev bragt op med bestyrelsen, da  er en 
udfordring med en del børn, der har lige 
lovligt mange søde/usunde snacks med! 
Vores institution og skole vil gerne aner-
kende det gode måltid uden at fremstå 
som politibetjente. Det er os som forældre 
der har ansvaret for børnenes madpakker. 
Og vi som bestyrelse vil naturligvis gerne 
bakke op om dette og på det kommende 
forældremøde efter sommerferien vil vi 

bruge tid på at fortælle, at vi som skole 
har som målsætning om at være en sund 
skole, der har fokus på bevægelse! Dette 
bliver bakket op af et foredrag med Louise 
Teilgaard som er sundkonsulent ved Her-
ning kommune, som vil fortælle om det 
gode måltid.Verdensmålsgavl 
Herning kommune har gennem længere 
tid arbejdet med de 17 verdensmål. Og i 
den forbindelse har man valgt at få lavet 
nogle gavlmalerier, som skal spredes ud 
over kommunen.
Og vi havde i samarbejde med borgerfor-
eningen og idrætsforeningen udarbejdet en 
ansøgning om at få et gavlmaleri til Sinding-
Ørre. På Kultur- og Fritidsudvalgs mødet i 
maj tog politikerne stilling til alle forslag til 
placeringer. De har udvalgt Sinding-Ørre 
Midtpunkts gavl som en af de steder hvor 
der skal laves et gavlmaleri. 
Projektet skal forventeligt afvikles i foråret 
2022. Opgaven lokalt vil bestå i, at vi i den 
uge skal være værter for den kunstner, 
som skal udfører gavlmaleriet hos os. Pla-
ceringen vil blive på gavlen af Sinding-Ørre 
Midtpunkt.

Besøg fra Center for børn og læring
I efteråret havde Sinding-Ørre Midtpunkt 
besøg fra CBL, det var et godt møde med 
Preben Siggaard, Bibi Salskov og Christian 
Rotbøll,	Der	blev	fortalt	om	vores	organi-
sation, og de spurgte ind til mange detaljer. 

Vi føler der er en god dialog med forvalt-
ningen og at der bliver kigget med positive 
øjne på den måde vi gør tingene på som 
skole og institution.
Vi kunne ønske at der også findes tid til at 
komme forbi afd. Midgaarden ved næste 
besøg.
 
Vuggestue/Børnehave
Trods Corona har vores institutioner holdt 
fast i projekt Sangglad, Selvom Certificerin-
gen i efteråret blev udsat, grundet Covid-19. 
Blev begge vores institutioner i Foråret 
certificeret.Projektet er et samarbejde mel-
lem Sangens hus og Herning kommune. 
Certificering foregik via en videooptagelse 
af børnene, hvor de giver en koncert, som 
efterfølgende blev delt med forælderne.

Overgang fra daginstitution til skole er et 
stort fokus område. Men det blev i år ud-
fordret af Covid-19, da førskolenene ikke 
kunne besøge hinandens institutioner. Før-
skolebørnene øvede derfor selv løbeturen i 
Hvepsereden inden de startede i SFO i juni. 

Covid19 samt et merforbrug til personale-
lønninger, da vi er placeret på to matrikler, 
som forsat er en udfordring. Dette gør at 
det er forventeligt at regnskab ved årets ud-
gang vil være med et stort underskud. Også 
børnetallet er faldende og det har store 
konsekvenser for institutionens økonomi. 
Derfor er der også lavet et skriv til CBL, 
hvor der gøres opmærksom på situationens 
alvor. Der arbejdes forsat benhårdt på at få 
økonomien til at slå til. Der er tilbageført 5 
millioner til dagplejen og til alle dagtilbud 
i Herning kommune. Dermed er der også 
overført lidt ekstra midler til Hvepsereden/
Midgaarden, hvilket er værdsat.

I oktober deltog vi kontraktmøde for dag-
institutionen med Bibi Salskov som er cen-
terleder på dagtilbud. Det gik rigtig godt. 
Lege-læringsmiljøet blev evalueret det lå 
rigtig fint. De nye styrkede lærerplaner blev 
drøftet, samt pædagogernes tid. 
Der er fokus på sprog i kommunen og 
derfor er det også naturligt at der sker 
efteruddannelse af personalet. Der bliver 
sendt to personaler afsted fra Hvepsere-
den-Midgaarden.
Pia Sas, pædagog i Midgaarden og med-
arbejderrepræsentant i bestyrelsen kunne i 

Fællesbestyrelsen
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efteråret fejre 30 år jubilæum, stort tillykke 
fra herfra.

Skolen:
Året har budt på en meget omskiftelig hver-
dag for både børn og lærer. Der har været 
det ene nye skoleskema efter det andet, 
afhængigt af, hvad Covid-19 restriktionerne 
har påbudt. 
Der har gennem året være fokus børnenes 
trivsel både gennem skolearbejdet, men 
også gennem ture ud af huset.
Til næste år, vil der være større fokus på 
musik. Vi deltager i lille- og store kordag 
og i Julekoncerten i Herning kongrescenter.

Vores musikundervisning vil foregå i et fast 
samarbejde med Musikskolen, som vil give 

support i form af professionelle, der vil være 
med til at opgradere musikundervisningen 
på skolen.
Derudover er der også et tilbud om frivil-
lig musikundervisning i samarbejde med 
musikskolen.
Budgettet blev godkendt af bestyrelsen 
og Skolen vil ved årets afslutning som ud-
gangspunkt ende ud med et lille overskud.
Elevrådet har ikke deltaget på vores møder 
i dette år og vi glæder os til at se og hører 
fra dem igen i det nye år.

Bestyrelsen:
Året startede ud med en nyvalgt bestyrelse, 
Vi har her inden sommerferien, sagt farvel 
til to bestyrelsesmedlemmer; Henrik Hou-
gaard Vilstrup som deltaget i  bestyrelses-

Fællesbestyrelsen

arbejdet gennem flere år, Henrik er valgt 
ind på skoledelen og træder ud da han 
efter sommerferien ikke har børn i skolen 
mere. Sidsel Heidemann Hansen er valgt 
på børnehavedelen og har været  med i 
bestyrelsen i et par år, har ønsket at træde 
ud af bestyrelsesarbejdet. Begge bliver 
afløst efter sommerferien af suppleanter. 
Herfra skal lyde en stor tak for bidraget til 
bestyrelsesarbejdet.

Til foråret 2022, vil der igen været valgt til 
bestyrelsen.

På vegne af bestyrelsen
Kristina S Kaspersen

Vi afholdte vores generalforsamling den 
24 juni. Den forløb som den plejer, stille 
og rolig. Der var nyvalg til Søren Meld-
hede, som afløste Svend Jensen. Svend 
Jensen har udført et stort stykke arbej-
de for foreningen, som vi gerne vil sige 
mange tak for. På et efterfølgende kon-
stitueringsmøde kom bestyrelsen til at se 
sådan ud: 
Formand Søren P. Kiilerich, 
Kasserer Hans Christensen, 
Sekretær Johnny Strøm, 
Næstformand Søren Meldhede, 
Medlem Mickael Kristensen.
Ørre Marked som var lidt forandret fra 
tidligere år, gik fint, med en frisk vind og 
nogle små byger. Vi i lystfiskerforenin-
gen havde i år lavet en tipskupon med 
spørgsmål om lystfiskeri. Vi havde man-
ge som kom forbi og tipsede, og en snak 
om lystfiskeri.

Ørre og Omegns 
LystfiskerforeningFormand:

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

Næstformand:
Søren Meldhede

Kasserer:
Hans Christensen

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

Projektet med Sinding Skole begynder 
nu i august med en bestandsanalyse, og 
så senere skal vi lave noget vandløbs-
pleje.
Fiskekonkurrencen anden weekend i 
september bliver som foregående år, 
med de forskellige aktiviteter som vi ple-
jer. Yderlig har vi snakket om at lave en 
fotokonkurrence, og hvilke regler der 
skal være, så får vi se hvad der sker, 
Fiskeriet har været præget af lav vand-
stand, men nu hvor der er kommet ned-
bør, er der kommet lidt aktivitet igen. 
Det ser ud til at fremgangen holder ved, 
selvom den ikke er stor, så kan vi godt 
glæde os over ”lidt” i lystfiskerforenin-
gen.
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