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

Korrektur: 
Wagn Christensen, tlf. 97 13 62 26

Oplag: 500 stk.

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

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

Datoer til kalenderen: oprettes via 
Conventus systemet.

Se også: www.sinding-oerre.dk

Annoncer: Mia B. Andersen, Ørre.

Sats og tryk: Aulum Bogtryk & Offset

Næste deadline:  1. februar 2022

Posten udkommer uge 8

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 2022

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

Søndags BT´s julekort fra 
århundredeskiftet.

 

 

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 
 

Pino 6 år

Nynne 8 år Philip 11 år 

Stine 9 år
Mathias 3 år

Fødselsdagsbørn
i året der gik

Lasse 11 år
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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: 30635825
bjensen51@gmail.com

Næstformand:
Christian Haugaard,
Ørre Byvej, 68, 7400 Herning.
Mobil: 20128209
christian_haugaard“hotmail.com

Kasserer:
Henrik Santana Andsbjerg,
Ørre Byvej, 2, 7400 Herning
Mobil: 21660666
henrikandsbjerg@gmail.com

Sekretær:
Anne Marie Søe Nørgaard,
Visgaardvej, 3, 7400 Herning
Mobil: 20377055
byras@herning.dk

Bestyrelsesmedlem:
Peter Tolstrup Christensen,
Søvndalvej, 10, 7400 Herning
Mobil: 409260644
mp.tolstrup@fibermail.dk

Indlæg i SØ Posten fra Sinding-Ørre 
Borgerforening november 2021.

Indlægget fra Sinding-Ørre Borgerforening 
i dette nummer bliver et referat af den 
nyligt afholdte generalforsamling.
Desuden vil vi fra Sinding-Ørre Borgerfor-
ening gerne ønske alle en rigtig glædelig 
jul og et godt nytår.
Tak for hjælp, støtte, samarbejde og sam-
vær i det forløbne år – vi glæder os til 
endnu mere mulighed for i 2022 at kunne 
mødes, arbejde sammen og videreudvikle 
Sinding-Ørre så trivsel og fællesskab er en 
stor del af drivkraften. 
Referat af generalforsamlingen i Sinding-
Ørre Borgerforening den 28. oktober 
2021 i Ørre Forsamlingshus.

1) Valg af dirigent: Jimmy Damgaard 
 blev valgt.

2) Formandsberetning generalforsamling 
den 28. oktober 2021.
Bodil orienterede om nedenstående samt 
tilkendegav, at der i SØ Posten hen over 
året har været orienteret omkring status 
for diverse projekter og processer, der har 
været eller er i gang.
Alle numre af SØ Posten forefindes på 
sinding-oerre.dk.  
„Dette års formandsberetning er præget 
af Corona-begrænsningerne.
Det har ikke været muligt at afholde de 
mange forskellige traditioner og aktivite-
ter, hvilket har været et meget stort savn.
Banko har periodevis været lukket helt 
ned, men kreativiteten og fantasien i ban-
koudvalget har været stor – tak for det. 
Der har været afholdt bankoaftner, hvor 
en gruppe deltagere har været i Sinding 
Forsamlingshus og en anden gruppe i 
Missionshuset.
Det er sådan nu, at der næsten er det 
antal deltagere, der var inden Corona-
nedlukningen – det er dejligt.
Kloaksepareringen af Sinding Hovedgade 
forventes færdig først/medio november. 
Fra marts måned i 2022 påbegyndes 
kloaksepareringen af Ørrevej, og der ar-
bejdes lige p.t. på, at vejen fra Ørrevej og 
langs Ørrevængerne ligeledes bliver ord-
net i forlængelse af arbejdet på Ørrevej.

„De fire hjørnestene“ har der været ar-
bejdet intenst på, og som vi skrev i det 
seneste nummer af SØ Posten er etape 1 
og 2 tæt på at være på plads.
Tak til Lillian og Carsten for deres kæmpe-
store hjælp med vandre- og cykelruterne, 
vejvisningspælene og tilretninger så alle 
kan finde rundt på ruterne.
Der er rigtig mange, der har benyttet sig 
af ruterne, hvilket er så dejligt.
Der kommer en fortælling mere om 
„Åerne“, og denne placeres ved Stenki-
sten i Nybro.
Der er påbegyndt reparation af væggene 
i Nasaret.
Der arbejdes på at der skal være åbent i 
skolestuen i Nyggard Gl. Skole
Vi er i det lokale udvalg så småt i gang 
med forberedelserne til etape 3: Formid-
lingshuset og etape 4: Sammenkobling af 
ruterne med eksisterende stier og ruter, 
der støder op til Sinding-Ørre.
Vi havde annonceret en indvielse af „Even-
tyrstien“ den 16. oktober, men det bliver 
først om nogle uger og fortrinsvis for dag-
tilbud og skoler i og tæt på Sinding-Ørre. 
Det er forvaltningens embedsmænd, der 
arrangerer og gennemfører indvielsen.
Sinding-Ørre Borgerforening/SØ Tanken 
har i samarbejde med Fællesbestyrelsen 
for Sinding-Ørre Midtpunkt om og fået 
bevilget en Verdensmålsgavl.
Det er Verdensmål 10: „Mindre ulighed“ 
vi er blevet tildelt og placeringen bliver 
på gavlen af Sinding-Ørre Midtpunkt mod 
P-pladsen.
Fredag den 5. november vil det blive of-
fentliggjort, hvilken kunstner og hvilket 
idépitch, der bliver „Vores“
Den praktiske gennemførelse bliver i 
uge 17 i 2022 – det bliver helt sikkert 
spændende.
Landdistrikt puljen er der sendt en an-
søgning om lyd-dæmpning i salen i Ørre 
Forsamlingshus.

Fællesforedragsaften med Søren Vester 
afholdes den 10. februar klokken 19.30 
i Sinding Forsamlingshus under temaet 
er: „Se mulighederne i landsbyerne“. 
Styregruppen er Hanne Lynderup, ØS 
Menighedsråd, Kristina S. Kaspersen, Fæl-
lesbestyrelsen for SØ Midtpunkt og Gitte 
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Borgerforeningen 
for Sinding-Ørre

Jensen, formand for Sinding GIF.
Etablering af en cykelsti fra Tjørring til 
rundkørslen ved Trehøjevej pågår i 2022.
En kæmpestor tak til alle, der har givet en 
hånd med i forbindelse med de mangear-
tede ting, der har været behov for.
Sluttelig mange tak for samarbejdet til be-
styrelsen, og en stor tak til Margit og Philip 
for deres arbejde i bestyrelsen, samt Wagn 
og Sigfred for mange års revision af regn-
skaberne i Sinding-Ørre Borgerforening.
Bodil“ 
Formandsberetningen blev godkendt.

3) Fremlæggelse af det reviderede regn-
skab: Margit gennemgik det reviderede 
regnskab, som af forsamlingen blev god-
kendt.

4) Det kommende års virke: Peter orien-
terede om, at bestyrelsen har ansøgt „Her 
bor vi“ puljen.
Der er ansøgt om 434.000 kr. til en 57 m2 
stor, drejbar glas- pavillon med gardiner og 
3 loungesæt, der ønskes placeret i Parken/
Amerikanergrunden.
Nogle af begrundelserne for ansøgningen 
er, at sommeren kan forlænges, det kan 
være hygge og mødested for alle genera-
tioner, etableringen skal foregå ved frivillig 
arbejdskraft og meget mere. 
Herning Kommune har givet en positiv 
tilbagemelding om placeringen i Parken/ 
Amerikanergrunden.
Der kommer svar på ansøgningen den 21. 
december 2021.

Peter orienterede om status for „Mo-
bilitet“, hvor en arbejdsgruppe under 
Landsbykontaktudvalget på 9 personer 
fra forskellige borgerforeninger i Herning 
Kommune, har udarbejdet forslag til mo-
bilitet i landdistrikterne.
Der vil via nyhedsbrev og opslag på 
Sinding-Ørre facebook blive udsendt et 
spørgeskema, hvor arbejdsgruppen beder 
om tilbagemeldinger senest den 11. no-
vember – det er muligt ved henvendelse til 
Peter at få spørgeskemaet i papirudgave.
Der afholdes en workshop i Timring

Endvidere vil det meget handle om, at vi 

fortsætter med processerne med:
•	 	 „Forskønnelse	 af	 Sinding	 Hoved-

gade“: Færdiggørelse og plantning af 
vej-træer i bede af granitsten

•	 	 „Oasen	Ørrevænget“:	 Plantning	 af	
frugttræer og –buske.  

•	 „Hvepsebyen	og	SØ	Grillen:	„Flisebe-
lægning i centrum af og omkring SØ 
Grillen, samt nye „forhæng“

•	 „Søvndal	Lunden“/Den	nedlagte	fod-
boldbane – beachvolleybane – stang-
tennis – m.v. 

•	 „De	 fire	 hjørnestene“	Ansøgning	 til	
fonde samt forberedelse til etape 3 og 4

•	 	 	 „Velkomstkuverter“:	Der	 arbejdes	
i bestyrelsen og SØ Tanken på at få 
opgraderet Velkomstkuverterne. 

•	 Genoptagelse	af	de	kendte	traditioner	
og nye tiltag kommer givetvis også til: 

•	 Vintersolhvervs	hygge	i	SØ	Grillen	den	
21. december klokken 17.30

•	 Fælles	foredragsaften	den	10.	februar	
med Søren Vester: „Se mulighederne 
i landsbyen“

•	 Fastelavnsfest	 i	samarbejde	med	Sin-
ding Forsamlingshus den 27. februar

•	 Verdensmålsgavl	i	uge	17	fra	den	25.	
til 30. april.

•	 æ	Sinding	daw	fra	den	31.	maj	til	og	
med den 5. juni.

•	 Skt.	Hansfest	den	23.	juni	

5) Behandling af indkomne forslag: Anne 
Marie gennemgik et oplæg til ændring 
i vedtægter for Sinding-Ørre Borgerfor-
ening. I korthed går ændringerne ud på 
at ændre på regnskabsåret, så det er fra 
1. januar til 31. december, ligesom der er 
tilrettet nogle §.
Forsamlingen godkendte oplægget til 
vedtægter.

Det kommende regnskabsår bliver fra den 
1. oktober 2021 til den 31. december 
2022.

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og sup-
pleanter: Valgt til bestyrelsen blev: Henrik 
Andsbjerg, Christian Haugaard og Bodil 
Jensen.
Suppleanter blev: Niels Peter Nørgaard 
og Benny Jeppesen.

7) Valg af revisor: Ole Henneberg og 
Winnie Høher.

8) Kontingentfastsættelse: De nuværende 
50 kr. pr. person og 100 kr. pr. husstand 
fastholdes.

9) Eventuelt: 
•	 Ønske	om	fiskenet	på	Dråbebroen,	da	

den er meget glat.
 Ønske om, at arealet ved søen ved 

Ørre Byvej vedligeholdes/opgraderes.

•	 Ønske	 om	 at	 der	 dækkes	 huller	 på	
Søvndalvej og vejen ved Hjortemarken.

•	 Tilkendegivelse	om,	at	det	ikke	er	godt	
med faunastriberne på Oasen Ørre-
vænget, da der er nogle „kålplanter“, 
der bevirker, at der er mange larver 
og pupper på væggene og inde i huse 
langs arealet.

 Bodil tilkendegav, at der igen minimum 
det kommende år vil være faunastriber, 
da en del af de såede planter er toårige 
– måske „kålplanterne“ blot er etårige?

Tak til Jimmy for dirigentjobbet og til de 
fremmødte.

Med venlig hilsen
Bodil
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Borgerforeningen 
for Sinding-Ørre

Vintersolhverv
den 21. december kl. 17.30

i SØ Grillen

Kom til uformel hygge ved SØ Grillen, 
så vi kan fejre, at lyset vender tilbage

Medlemstegning til Sinding-Ørre Borgerforening 
Specielt i denne tid, hvor vi skal holde afstand, vil vi meget opfordre til, at alle 
nuværende og meget gerne nye tegner medlemskab af og betaler kontingent til 
Sinding-Ørre Borgerforening, hvilket kan foregå på følgende måder:
Personligt medlemskab 50 kr. og husstandsmedlemsskab 100 kr.

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

I Sinding-Ørre Borgerforening / SØ-Tan-
ken har vi fået mulighed for at byde ind på 
og valgt til at blive værter for en kunstuge 
i 2022 med temaet, De 17 Verdensmål.
Der bliver 17 gavl-udsmykninger som 
fordeles i ni kommuner i 17 forskellige 
byer. Vi været heldige at få tildelt den ene 
af tre gavle i Herning Kommune.
Det bliver gavlen på Sinding-Ørre Midt-
punkt, som bliver ”lærredet” for det ver-
densmål, vi har fået tildelt: Verdensmål 
10 - Mindre Ulighed.

Styregruppen bag projektet med Verdens-
målsgavlene har valgt, at vores kunstart 
bliverskulptur.
Vi glæder os meget over, at vores område 
igen får mulighed for at arbejde sammen 
med kunstnere. I vores ansøgning til 
Kultur- og Fritidsudvalget skrev vi blandt 
andet:
I Sinding-Ørre har vi rigtig gode erfaringer 
med at samarbejde med kunstnere om 
værker til udsmykning og forundring i 
vores område. I 2013 deltog vi således i 

KUNSTUGE igen i 2022 i Sinding-Ørre.

’Kunsten i bevægelse’ og i 2017 deltog vi 
i ’Kunsthallen og Landsbyerne’. For begge 
projekter var det gældende, at vi modtag
kunstnere fra Danmark og udlandet, som 
kom og boede og arbejdede sammen 
med områdets beboere for at skabe 
unikke kunstværker.
Flere af værkerne findes og nydes stadig 
i Sinding-Ørre. Begge forløb har været til 
stor inspiration, berigelse og glæde på 
tværs af alder og har styrket samhørighed 
og fællesskabet.

Vi håber meget, at rigtig mange igen har 
lyst til at deltage i en spændende uge, og 
vi glæder os til at møde ”vores” kunstnere, 
som vi har fået tildelt af styregruppen. Det 
bliver Mathias & Mathias, som har lavet et 
oplæg, hvor de blandt andet lægger vægt 
på inddragelsen af områdets beboere.

Den 27. november får et par af os fra SØ-
Tanken mulighed for at møde dem på en
workshop sammen med de andre del-
tagende byer. Det bliver spændende at 

høre mere om kunstnernes overvejelser 
og samtidigt at få formidlet, hvad det er 
for et ”DNA” vores område er rundet af.

I kommer til at høre meget mere om 
projektet i den kommende tid, og indtil 
videre: Sætkryds i kalenderen i uge 17, 
2022.

De bedste hilsner
SØ-Tanken

Winnie, Anne Marie, Bodil, 
Maja, Kristina og Gitte
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Kirkesiden

Der er noget på vej…
Efteråret er snart forbi. Vinteren er lige 
om hjørnet. Der er vejrskift, årstidsskift 
og dækskift.
Vi lever hver dag med forandringerne 
omkring os – tidens hjul drejer rundt, og 
vi kører med på vognen - også selvom vi 
nogle gange ikke kan følge med. 
Man siger, at tiden flyver afsted, når 
man har det sjovt. Men nogle gange fly-
ver tiden også, når man har travlt. Som 
præst er december måned som bekendt 
altid en travl måned. Året skal rundes af 
på den  bedst tænkelige vis med juleaf-
slutninger, julerejser, julegudstjenester og 
ikke mindst juleaften. I år er vi på mange 
måder heldige, at Juledag og 2. juledag 
falder i en weekend, så der ikke bliver 
endnu en gudstjeneste imellem jul og 
nytår.
Det er de færreste mennesker, der glæder 
sig til at få travlt, men i år kan jeg oprigtigt 
sige, at jeg glæder mig til at fejre julens 
travle glæder – med hele pakken, fra ad-
venten igennem til julen og til og med 
nytåret, med håbet om det, der venter os 
i 2022. 

Nogle af os synes også, tiden går lang-
somt, når vi ikke har så meget at glæde os 
til. Når juleaften bliver endnu et puslespil, 
som skal gå op, og når planlægningen 
går forud for nydelsen og forventnings-
glæden. Nogle af os skal også finde ud af, 
hvem vi skal danse om juletræet med og 
hvem vi skal tænde bordbomberne sam-
men med. Det er hårdt at forestille os en 
fest, som vi ikke kan fejre med dem vi 
elsker længere.
Måske har vi dårlige minder om juleaf-
tener, vi helst vil glemme eller et kedeligt 
overskyet nytår. 
Vi krydser fingre for, at 2022 bliver langt 
bedre end de forrige år. År som langt de 
fleste af os helst vil smide i makulatoren.

Til jul bliver vi mindet om samværet og 
om julens gode budskab. Et budskab 
som når ud over os selv og giver os et håb 
om det gode, som er på vej. Det som vi 
venter på og som vi åbner op for, som 
gaverne under træet, er Guds gave til os, 
nemlig en ubetinget og grænseløs kær-
lighed.

Det lille Jesusbarn bliver født og stjernen 
på himlen lyser op til englesang med 
fryd derom. Julen er en kærlighedsfest 
uden lige – og vi samles i kirken for at 
skråle med på de skønne julesalmer og 
mærke julestemningen. I år vil vi også i 
samarbejde med Ørre forsamlingshus, 
bede børn hænge julesokker op ovre i 
forsamlingshuset. Efter en gudstjeneste 
kan de gå over og se om de har fået slik 
i sokkerne. 

Der er noget på vej for os alle – for vi 
er på vej mod nyere tider. Tider hvor vi 
samarbejder bedre, tider hvor vi giver 
noget mere, tider hvor vi bliver beriget, 
tider hvor vi trøster hinanden og tider 
hvor vi fester sammen.

Med et ønske om en glædelig jul og et 
velsignet nytår.

Sognepræst, Lasse Bøgh Madsen

Tillykke til efterårets konfirmander

Søndag d. 22. august 2021 blev disse 8 
unge mennesker konfirmeret i Ørre og 
Sinding kirker.
Endnu en gang: stort tillykke!

Nederst fra venstre:
Sofie Hoffmann
Isabella Ahler Flindt Jørgsensen
Katrine Frederiksen
Marie Hornshøj Brunbjerg
Sille Emil Jensen

Øverst fra venstre:
Sognepræst Lasse Bøgh Madsen
Vilhelm Lynderup Madsen
Oliver Einar Bogh
Andy Christiansen
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Kirkesiden

Kontaktinformationer
Sognepræsten 

Lasse Bøgh Madsen

Ørre Byvej 88, 7400 Herning

Tlf: 4246 5744

Mail: LBM@km.dk

Fridag: fredag

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

Mere info på hjemmesiden:

www.oerresinding-kirker.dk

Kirkebetjeningen

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

Gravermedhjælper
Sabina Tolstrup

Organist
Hanne Jensen

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

Kirkebetjeningen har alle fast fridag 
om mandagen

Menighedsrådet

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

Carsten Johannessen (næstformand+ 
kirkeværge) 
3013 1447 
johannessen.carsten@gmail.com

Kurt Kleon Jeppesen (sekretær)
4215 2244 
kleonjeppesen@gmail.com

Elly Knudsen (kasserer)
2033 6067 
elly@knudsen.mail.dk

Søren Kiilerich (kontaktperson)
2232 1404 
sp.kiilerich@gmail.com

Nyt fra menighedsrådet
Indflytterfest i præstegården
Fredag d. 10. september kunne vi langt 
om længe invitere til Indflytterfest i den 
nye Præstegård. En fantastisk dag, hvor 
der var omkring 200-250 mennesker der 
tog imod tilbuddet. Alle havde mulig-
heden for at få stillet en eventuel nysger-
righed, da dørene gennem hele huset var 
åbne. Alle kunne gå på udkig inde, sætte 
sig med en hotdog og en sodavand eller 
fadøl, gå en tur i haven, sætte sig i teltene 
og få en snak – eller hvad det nu lige var 
man havde lyst til. Gårdspladsen var fyldt 
af summende snak – det var lige før man 
kunne få en lille byfest-fornemmelse.
STOR TAK til det udvalg, der både 
koordinerede og stablede det hele på 
benene og til alle de frivillige, der gav en 
hånd med. 

Høstfest
Efter en dejlig indflytterfest – var vi kom-
met frem til, at det var der, energien og 
fremmødet skulle ligge. Derfor blev der 
i år ikke afholdt en høstfest. – Men tan-
kerne er allerede i gang omkring formen 
på og placeringen af høstfesten i 2022.
Frivilligtur
Uden den fantastiske skare af frivillige og 
ansatte ville det være både op ad bakke 
og trist at være i menighedsrådet. Der-
for var det også rigtig dejligt, at vi nu fik 
muligheden for at invitere på frivilligtur. 
Sidste års tur blev, som så meget andet, 
aflyst – og vi bestemte dengang, at pen-
gene skulle gemmes og bruges i år. Skønt, 
at vi godt (og vel) kunne fylde både bus 
og Musikgården ved Videbæk. Udover 
snak, mad, kaffe og hygge, bød aftenen 
også på Olav Lisbys underholdning med 
fortælling om Kim Larsen – og hans sange 
for og med os. 
STOR TAK skal der lyde til jer alle, som 
frisk og frimodigt byder ind med hjælp af 
den ene eller anden slags og til jer ansat-
te, som fleksibelt får tingene til at lykkes.

BUSK (Børn Unge Sogn Kirke)
Oktober sluttede med en skøn familiegud-
stjeneste, hvor minikonfirmanderne 
havde afslutning og konfirmanderne 
også deltog. Efter gudstjenesten i en fyldt 
kirke, kunne vi også igen få taget hul på 
en ”rigtig” kirkekaffe – i kirkehuset. Det 
var godt, at vejret bød på smuk efterårs-
solskin, da de sidste måtte finde en plads 
udenfor.
SMS-service
Heldigvis byder den kommende tid på 
flere gode muligheder – udover de al-
mindelige søndags-gudstjenester. Hold 
øje med gudstjenestelisten og arrange-
mentskalenderen. Hvis du kunne ønske 
dig at få en sms med arrangementer eller 
ændringer, skal du give besked til Hanne 
Lynderup på 2129 7060, så kommer du 
på listen.

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

Søndag d. 12. dec.  15.30  Luciagudstjeneste med luciaoptog i Sinding kirke

Onsdag d. 15. dec.  9.30  ”Julerejse til Betlehem for de små” med endestation i Sinding kirke

Fredag d. 17. dec.  9.00  Julegustjeneste for skolen i Sinding kirke 

Lørdag d. 1. jan.  15.30  Nytårsmusikgudstjeneste i Ørre kirke v/ cellist Jonathan Slaatto

Søndag d. 2. jan.   19.00  Helligtrekongersgudstjeneste i Sinding kirke v/ fortæller Kirsten Vindum, Lemvig

Torsdag d. 20. jan.  18.00  SogneBio i Sinding kirkehus ”Shadowlands”

Torsdag d. 10. feb.  19.30  Fælles foredragsaften i Sinding forsamlingshus v/ Søren Vester, Thise

Julekoncert i Sinding kirke
Tirsdag d. 7. december kl. 19.00

Til årets julekoncert får vi besøg af en 
musikalsk trio bestående af Mette Ja-
kobsen, Peder Østerby og Flemming 
Doktor.
De har hver især medvirket i store mu-
sicals og er erfarne solister fra kor og 
koncerter. Så velkommen til en festlig 
og forrygende julekoncert med alle klas-
sikerne, men også med nye julesange. 
Simpelthen den perfekte anledning til at 
komme i julestemning.

Efter koncerten serverer vi som sædvan-
ligt kaffe, kans og klejner i kirkehuset.

Luciaoptog, Julerejse og “Skole-jul” i Sinding kirke
Julemåneden er ofte travl for de fleste, 
men heldigvis er det dejlige og stem-
ningsfulde aktiviteter, der præger kal-
enderen - og det gælder også for vores 
børne- og familiearrangementer denne 
december. 
Vi lægger ud med en smuk eftermiddags-
gudstjeneste med Lucia-optog

SØNDAG D. 12. DECEMBER KL. 15.30.

Elever fra Sinding skoles 4. og 5. klasse 
indrammer gudstjenesten med lucia-
sang, optog og lys. Vi håber, at børnenes 
familier og mange andre vil være med til 
“bære lyset frem” denne eftermiddag. 
Efter gudstjenesten er der luciabrød til 
alle i våbenhuset. Vel mødt til en hyggelig 
eftermiddag i Sinding kirke!

Efter flere års pause er vi nu igen klar til 
at byde sognets mindste på en “Julerejse 
til Betlehem”,

ONSDAG D. 15. DECEMBER KL. 9.30.

Hvepsereden og dagplejen inviteres på 
en bustur med Sinding Turist rundt i sog-
net, hvor børnene møder både kejser 
Augustus, får og hyrder, engle og de tre 
vise mænd inden vi endelig finder Jesus-
barnet i krybben under en stjerne - i 
Sinding kirke.
Vi har tidligere gennemført lignende 
“ture” med uvurderlig hjælp fra en god 
flok lokale statister. Vi håber, at vi igen 
i år kan få en skøn formiddag med et 
varmt generationsmøde mellem børn og 
ældre i sognet som optakt til jul. 

Inden børn og voksne fra Sinding skole 
går på en lang og velfortjent juleferie, vil 
der være julegudstjeneste i Sinding kirke

FREDAG D. 17. DECEMBER KL. 9.00.
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Nytårsmusikgudstjeneste i Ørre kirke
Lørdag d. 1. januar kl. 15.30

Musikgudstjenesten bliver en anderledes 
gudstjeneste med musik af cellist Jonath-
an Slaatto. 
Han vil gerne spille to lange stykker for 
os, der bliver en kort refleksion over det 
nye år, og vi synger et par nytårssalmer.
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden 
Godt Nytår med kransekage og portvin.

SogneBio
“Shadowlands”
Sinding kirkehus
Torsdag d. 20. januar kl. 18.00

Det nye års første SogneBio er en lidt 
ældre film, end vi plejer at se. Til gengæld 
er den virkelig god.
Shadowlands er filmen om forfatteren 
C.S.Lewis, som nok er mest kendt for 
Narnia-bøgerne om f.eks. Løven, Hek-
sen og Garderobeskabet. Da forfatteren 
indgår et ægteskab med en amerikansk 
digter, som senere rammes af alvorlig syg-
dom, rystes hans verden og hans tro. En 
stilfærdig, men gribende film om livets 
helt store spørgsmål.
Som sædvanlig begynder vi med at spise 
sammen kl. 18.00 og runder af med en 
god snak om filmen over kaffen bagefter.

Tilmelding til Kurt Jeppesen senest man-
dag d. 17. januar.
Pris: 70,- kr.

De Hellige Tre Konger 
- fortælling med billeder og musik
Sinding kirke
Søndag d. 2. januar kl. 19.00

Oplev fortællingen om De Hellige Tre 
Kongers rejse fra Østerland til Den Hel-
lige Familie i stalden.
Guld, røgelse og myrra; de hellige tre 
gaver, som de vise konger medbragte, har 
deres egen betydning i fortællingen. 
Vi kommer – med musik, billeder og lyd 
– gennem ørken og bjerge og bliver rørt 
af de oplevelser, kongerne har undervejs, 
og når de er kommet frem til stalden. 
Sognemedhjælper og foredragsholder, 
Kirsten Vindum fra Lemvig, leder os 
sikkert gennem ørkenen og fortællingen.

Med denne fortælling runder vi julen af - 
og sætter punktum ved at medbringe de 
sidste småkager og rester af helligdagenes 
julegodter, som vi vil nyde sammen med 
en kop stå-kaffe. 
Traditionen tro vil der være et helligtre-
kongers-lys til uddeling til hver husstand.

Babysalmesang i Sinding kirke
Torsdage kl. 10.00
Vintersæsonen for babysalmesang er 
i gang i Sinding kirke. Der er dog altid 
plads til flere, der gerne vil bruge en for-
middag i ugen på at synge og lege med 
sin baby i kirkens stemningsfulde rum.
Vi starter hver gang i kirken med ca 45 
minutters sang, musik og sanselige ak-
tiviteter, hvor alle kan være med uanset 
sangevner eller kendskab til salmer og 
kirke. Herefter er der kaffe/te og hyggeligt 
samvær i kirkehuset i en times tid, eller så 
længe man har lyst. 

Kontakt Hanne Lynderup (21297060), 
hvis du vil tilmelde dig eller vide mere.
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Så blev det december, og tiden for advents-hygge og fejring af julen. Endnu engang vil vi fejre at Gud blev menneske og 
bosatte sig blandt os. 
5. dec. kl. 14-17        Adventshygge-eftermiddag - Vi får besøg af Franz Thuesholt, og sammen med ham vil vi se   
   nærmere på hvad Advent betyder.
29. dec. kl 19                Juletræsfest - Vi skal synge julesange, og Kurt Jeppesen vil fortælle for os.
Alliancebedeuge
11. jan. Kl 19.30  Bedemøde i privat hjem
13. jan. Kl 19.30  Gudstjeneste i Nøvling Kirke
19. jan. Kl 19.30  Studie aften
6. feb. Kl 14-17  Familiehygge eftermiddag
23. feb. Kl 19.30  Besøg af Kasper Breindahl, Norea Mediemission. 

Indre Missions mødekalender

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

Fælles foredragsaften:
“Se mulighederne i landsbyen” v/ Søren Vester, Thise
Sinding forsamlingshus
Torsdag d. 10. februar kl. 19.30
Entré inkl. kaffe: kr. 100,-
Søren Vester, designer og moderne 
bonderøv fra Thise i Salling, fortæller om 
det gode landsbyliv og haveliv - og om 
at være kreativ og se mulighederne, der 
hvor man bor. Her kan du høre, hvor han 
får ideerne fra og hvorfor forenings-Dan-
mark og havelivet er så vigtigt. 
Hør om, hvem er Søren og hvad laver 
man egentlig som kreativ bonderøv med 
et sprog, der er alt andet end rigsdansk 
og et humør, der får selv en grædekone 
til at smile. Hvem tør lige flytte ud i sidste 
revle og så leve af noget så højrøvet som 
design og haw’e arbe?
Vester har medvirket i flere program-
mer på TV og i 2015 fik Søren Vester 
sin egen programserie, Vesters Verden, 
på TV2 FRI. Serien fulgte Søren og hans 
familie, der udlever drømmen om det 
gode liv på landet. PT er han aktuel sam-
men med Line Franck i I Hus Til Halsen 
hvor de kommer trængte boligejere til 
undsætning og hjemme er Søren Vesters 
Have i fuld sving. 
Søren Vester kan med sin fortælleglæde 
og entusiasme inspirere til at føre egne 
drømme og ideer ud i livet samt til at bli-

ve aktive deltagere i lokalsamfundet.
Søren Vester er uddannet designer fra 
Danmarks Designskole, og han beskæfti-
ger sig med indretning og skæve vinkler. 
Alt, lige fra Michelin restauranter og 
gravstene til legepladser og teambuild-
ing.
Vi glæder os til at byde Søren velkom-
men til Sinding forsamlingshus, torsdag 
d. 10. februar kl. 19.00

Aftenen er et fælles sognearrangement 
stablet på benene i samarbejde mellem 
en række foreninger og aktører i Sinding-
Ørre.
Vi håber på stor og bred opbakning til en 
spændende aften i det gode lokalsam-
funds tegn.
Entre: kr. 100,- inkl kaffe. Tilmelding se-
nest 31/1 til hannelynderupmadsen@
gmail.com / 21297060.

Bibelgruppen samles:
15.12.21  Jytte og Bjarne Hoffmann,  
  Kroghøjvej 4
26.1.22  Marianne og Peter Tolstrup,  
  Søvndalvej 10   
9.2.22   Dorrit og Lars Lodahl, 
  Nybyvej 20
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Ørre og Omegns 
Lystfiskerforening

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

Næstformand:
Hans Obbekjær Christensen
Ørrebyvej 65

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

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

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

www.hedens-lystfiskeri.dk

 Bestyrelsen
Så er vi så småt ved at skrive sidste kapitel 
for året 2021. Året har på mange måder 
været tæt på normal, godt nok var for-
året til den kølige side, men vi har været 
forskånet for hedebølge og skybrud. Det 
usædvanlige var coronaen og de restrik-
tioner det medførte, der bl.a. betød, at 
vi måtte flytte vores generalforsamling 
til juni. Ligeledes måtte vi aflyse vores 
familietur i maj.

Fiskebestanden ser ud til at være uforan-
dret. I Storåen er det strømskaller, aborrer 
og geder der er de talrigeste. Stallingen er 
der stadig meget få af, og derfor arbejdes 
der på at lave gydebanker, og ellers for-
bedre forholdene for dem. Stallingen er 
stadigvæk fredet. Der vil ligeledes blive 
reguleret skarv her i vinterhalvåret. Løven 
å er opvækst vand for ørred og laks, så 
den passer vi godt på. Sunds Nr. å ser 
ud til at trives med det nye å løb. Ved en 
bestandsundersøgelse i august, sammen 
med Sinding skole, blev der registreret 8 
fiskearter. Det ser derimod ikke godt ud 
i Herningsholm å, så der er noget, vi skal 
have fundet ud af hvad det kan skyldes.
Vores fiske konkurrence gik fint. Dog er 

Året der gik...

det lidt uforståeligt, at der ikke kom flere. 
Vejret var ok og vandstanden perfekt. Nå, 
men vi fandt da en vinder af Ørremester 
pokalen, det blev Andreas som fangede 
en fin bækørred på 47 cm. Som noget 
nyt havde vi en ny aktivet. En fotokonkur-
rence, hvor vi havde fået Benny Jeppesen 
til at finde en vinder, samt kommenterer 
billederne. Det var interessant at høre lidt 
om, hvordan man tager et godt billede.  
Vinderen af fotokonkurrencen blev Anne 
Bennedsen.

Vi vil fra Ørre og Omegns Lystfiskerfor-
ening ønske alle en rigtig glædelig jul og 
et godt nytår. Samt takke alle lodsejere, 
sponsorere, medlemmer og andre, som 
har hjulpet foreningen i løbet af året. 

Knæk og bræk
Søren Kiilerich

Jesper og Jimmy
tlf. 3222 2993

Forhandler alle produkter
fra Hancock

Kragsnapvej 39, Ørre
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening

  Ledelsen

Formand
Gitte Jensen
Hjortehøj 6
7400 Herning
Mobil: 30844582
formand@sindinggif.dk

Økonomifmd
Winnie Højer
Ørrevænget 35
7400 Herning
Mobil: 31351770
bogholderi@sindinggif.dk

Aktivitetsfmd
Jesper Dahl Martinussen
Kragsnapvej 39
7400 Herning
Mobil: 31350108
jesperdm77@live.dk

Supplerende medl
Jimmy Damgaard
Sinding Hovedgade 3
7400 Herning
Mobil: 23709215
jimmy@sindinggif.dk

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

Det er uhyggeligt, som tiden flyver. Jeg 
synes, at det lige var i går, jeg skrev et 
indlæg til Søposten, og så er der gået 3 
måneder igen.
Alligevel er der løbet meget vand i søen, 
siden sidst.

Vi har deltaget i DM for Par, Hold og En-
keltmand, i henholdsvis Slagelse, Spjald og 
Vadum. Desværre blev det ikke til nogen 
mesterskaber.
Jørgen og undertegnede, fik en 2. plads 
i DM for Par
 Jørgen, Grethe, Anders og Anker fik en 
4. plads i DM for Hold ( Poul var på dette 
tidspunkt sygemeldt, så Anders trådte til 
og gjorde en god figur).
Til Enkeltmands DM, var der 3, som havde 
kvalificeret sig. Men ingen klarede skæ-
rende, så vi må på,n igen. Rita var med 
i sin første turnering og gjorde det rigtig 
godt, med en 2. plads placering.
Generelt har Midtjylland ikke haft odd-
sene med sig. Det blev kun til et enkelt 
mesterskab i Vildbjerg. Men vi klør ufor-
trødent på igen i 2022.

Ved siden af turneringerne, har vi også 
afholdt et anderledes „Æ Sindingdaw 
kroketstævne“ den 18. august. Vi var 
fuldt hus, med 96 deltagere og havde en 
rigtig god dag. Desværre var vi for mange 
„kokke om maden“. Vi havde overset 

store mængder græs på toiletterne. Vi 
beklager meget. Det var ikke smart, da 
der skulle være Bankospil, samme aften.
Midt i det hele har vi haft en rigtig fin dag/
aften med grillhygge. Først lidt kroketspil 
og Vejenspil for ikke aktive kroketspillere, 
og derefter grillmad. Vi havde det mest 
fantastiske solskinsvejr og sad ude på 
Stadion til festen var slut. Aage havde selv-
følgelig „sorte svin“ med, som startskud.

Nu trækker vi snart i Harboøer uniform, 
da kulden begynder at bide. Lige nu har 
vi fået en dejlig invitation fra Hammerum, 
som inviterer til hyggekroket mellem 
Hammerum, Simmelkær og Sinding. Det 
glæder vi os til. 

På en eller anden måde lykkes det vel også 
at få afholdt lyskroket.
Vi er så heldige, at vi har fået et nyt med-
lem, endda helt fra Gellerup. Det er vi 
glade for og siger hjertelig velkommen 
til Kirsten.

Vi træner tirsdage kl 9.00 og torsdage kl. 
13.00. Så kom frit frem.

P.V.A
Kroketafdelingen i Sinding GIF

Grethe Buus Poulsen
Tlf. 28512503

Krocket
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening

Karl Herman’s Trio er Danmarks mest erfarne John Mogensen 
fortolkere. Karl Herman’s Trio byder sit publikum hjertelig vel-
kommen 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.

Danmarks største trio, som i virkeligheden er en kvartet, består af 
Kim Hansen (bas), Claus Madsen (sologuitar), Janus Stick (trom-

mer) og Leo Adolph (guitar og sang).

Karl Herman’s Trio

Lørdag den 26. februar 2022

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.

Køb billetter på www.sindinggif.dk

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

Billetpris inkl. stor menu 

kr. 350,-

Bordplan (skitse)

Følg med på facebook
Sinding Event.
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Oversigt over
bestyrelsen:

Bestyrelsen
www.oerreforsamlingshus.dk
Formand:
Jette Fogh Madsen
Tlf: 23394599
foghm@mail.dk

Næstformand: 
Marie Knudsen
Tlf: 26746166
marie@pc-privat.dk

Fyrmester, samt ansvarlig for 
økonomi og udendørs arealer:
Henning Andsbjerg
Tlf: 20226219
handsbjerg@mail.tdcadsl.dk

Bestyrelsesmedlem:
Jeppe Schreiber
26270114
schjeps@hotmail.com

Udlejning:
Lene Lindgren Nielsen
Tlf: 97136359

Hvem skal hjælpe dig, hvis 
uheldet er ude? 

 … og mange andre spørgsmål bliver omdrejningspunktet, når 
familieadvokaterne Louise Dalager og Marianne Bale besøger Ørre 

Forsamligshus              

 TIRSDAG D. 7. December KL. 19.00 – 21.30/22.00

Der venter et uhøjtideligt foredrag med plads til spørgsmål fra salen 
og dialog om emner som:

-  Hvad sker der, når et kærestepar køber hus?

-  Samlivsophævelse – hvad så?

-  Gifte contra ugifte og enlige - hvad betyder „fælleseje“/“delingsfor
mue“/“særeje“ egentlig?

-  Pensioner; skal vi dele med nogen?

- Fremtidsfuldmagter; er det kun for de ældre?

- Arv; - hvem arver efter loven en enlig, en samlevende og en gift 
person?

- Testamente; – hvad kan man bestemme selv?

Der venter en aften for alle mellem 25 - 105 år med plads til smil og 
gode grin midt i snakken om den mere alvorlige hverdagsjura.

Af hensyn til køkkenet vil vi meget gerne have tilmelding senest den    
1. december til Jette efter kl. 16.30 – telefon 23394599 – pris kr. 

50,00 for foredraget og kaffe/kage

VEL MØDT

Generalforsamling

Torsdag den 20. januar 2022 afholdes ordinær generalforsamling.
Der startes med spisning kl. 18.30 – generalforsamlingen starter kl. 19.00. 
Tilmelding til spisning skal ske senest den 14. januar 2022 til Marie Knudsen tlf. 
26746166 eller Jette Madsen tlf. 23394599 efter kl. 16.30.
Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 14 dage før 
afholdelsen.

Tak for opbakning i 2021

Medlemskort
Husk, at man kan betale 

medlemskort på mobilepay 
173678
 eller 

via bankoverførsel på 
reg. 7617 konto: 

0002021784
Pris Kr. 100,00 pr. 

husstand og husk at skrive 
adresse

Ørre 
Forsamlingshus
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Ørre 
Forsamlingshus

West for Wrist    
23. april 2022 kl. 20.00

Dørene åbnes kl. 19.00

160 kr. pr. billet
Bestilling ved  Jette Madsen – telefon 23394599

Betaling på mobilepay 173678

Vi ses i Ørre Forsamlingshus
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Glædelig jul og 
godt nytår

Sinding 
Forsamlingshus

Oversigt over
bestyrelsen:

Formand: 
Philip Nielsen 

Næstformand: 
Kristian Nytoft 

Kasserer: 
Johannes O. Pedersen 

Sekretær: 
Inga M. Pedersen 

Medlem: 
Anna Nielsen.

Der er afholdt generalforsamling i Sinding 
forsamlingshus den 26/10 2021.
Der var fremmødt 16 personer og på valg 
var: Kristian Nytoft, Anna Nielsen og Philip 
Nielsen - alle modtog genvalg.
Resultatet af årets drift blev på godt 
88.000 kr., som lægges til side til den fore-
stående kloak separation og forhåbentlig 
renovering af parkeringspladsen.

Det gode resultat skal ses i lyset af en ud-
betaling af tilskud fra Herning kommunes 
jubilæumsfond på 53.000 kr. til dækning 
af faste udgifter under nedlukning, samt 
et tilgodehavende tilskud fra sidste regn-
skabsår på knap 30.000 kr. For dette skyl-
der vi Herning kommunes administration 
en stor tak.

Resultatet af den ordinære drift af forsam-
lingshuset løber lige rundt, trods nedluk-
ning i cirka halvdelen af regnskabsåret.
Der planlægges ikke udført større renove-
ringer eller investeringer i det kommende 

Generalforsamling 

regnskabsår, da alt, hvad der kan skrabes 
sammen af midler, forventes brugt på re-
novering af parkeringsplads, når Herning 
vand udskifter kloak på Skoletoften, et års-
tal for dette er stadig ikke endelig kendt. 

Efter generalforsamlingen blev alle delta-
gere bespist med rigelige mængder hjem-
melavet stegt flæsk, persillesovs, kartofler 
og rødbeder. At bedømme ud fra de 
tilstedeværendes indtag, blev kvaliteten 
godkendt.

Sinding-Ørre Borgerforening og Sinding 
forsamlingshus afholder fastelavnsfest i 
Sinding Forsamlingshus den 27. februar 
2022 kl. 14.00. 

Der vil være tøndeslagning i fire alders-
grupper med efterfølgende kaffe og 
fastelavnsboller, samt slik og sodavand til 
børn under 12 år.
Prisen pr. voksen (over 12 år) er 50 kr.

Mvh. Philip Nielsen
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Redaktionen
ønsker alle læsere en glædelig jul 

samt et godt nytår!

Tak til vore annoncører
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Kalenderen


