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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. August  2022

Posten udkommer uge 34

BEMÆRK NyE PRISER
Tekstsider incl. moms er for: 
1/1 side 1.050,-, 1/2 side 525,-, 
1/4 side 350,-, 1/8 side 225,-.

Annoncer incl. moms er for: 
1/1 side kr. 1.500,-,  1/2 side kr. 750,-, 
1/4 side kr. 400,-, 1/8 side kr. 250

           POSTEN 2022

Deadline  Udkommer
1. august  Uge 34
1. november  Uge 47

 

 

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 
 

Mathias Santana Andsbjerg
Ørre Byvej 2
5 år d. 17. juli

Fødselsdagsbørn

Lasse Bækgaard Andersen
Ørre Byvej 57, Ørre
12 år d. 29. maj

Jesper og Jimmy
tlf. 3222 2993

Forhandler alle produkter
fra Hancock

Kragsnapvej 39, Ørre

Forsidefoto: Marianne Damgaard
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Borgerforeningen 
for Sinding-Ørre

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: 
Jan Jensen,  Tlf. 2032 6212
Flagmand i Ørre: 
Jesper Kidde, Tlf. 3135 0108

Oversigt over
bestyrelsen:

Formand: 
Bodil Jensen,
Nøvlingvej,7, 7400 Herning
Mobil: 30635825
Mail: bjensen51@gmail.com

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

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

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

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

I dette nummer er der lidt forskelligt in-
formation og forskellige ting, der arbejdes 
med.

Priser for indlæg i SØ Posten  1. maj 
2022.
På det seneste Lokalrådsmøde den 10. 
marts var der oplæg til at få skabt økono-
misk balance i driften af SØ Posten. Se de 
nye priser på side 2.

Fernisering
Lørdag den 30. april kunne vi endelig 
fejre fernisering. Gavlen på Midtpunktet 
prydes nu af to vægtskåle - værket skabt 
af Mathias & Mathias ud fra Verdensmålet 
om mindre ulighed. Styregruppen bag 
Verdensmålsgavlene og formand for kul-
tur- og fritidsudvalget, Johs Poulsen, havde 
store roser til hele projektet. Mathias og 
Mathias fortalte om deres tanker bag 
værket, og sædvanen tro fik vi sunget ’Jeg 
ved en lærkerede’.
Tusind tak til Alle, der var mødt op til fer-
nisering på vores Verdensmålsgavl. Det 
blev en dejlig eftermiddag med masser 
af sol, god stemning, hotdogs og fadøl. 
Tusind tak for opbakningen og velvilje, 
for praktisk hjælp med opsætning, lyd 
med mere. Og tak til Benny Jeppesen 
for at have foreviget dagen med skønne 
billeder. 
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Borgerforeningen 
for Sinding-Ørre

Kloaksepareringen af Ørrevej samt vejen 
langs Ørrevængerne forventes afsluttet 
omkring 1. juli.
Plantebedene til træer og bunddække 
på Sinding Hovedgade etableres hurtigst 
muligt.
Kloaksepareringen af Skoletoften og 
Nøvlingvej er berammet til 2025 – 2027.

Der har været arbejdsdag i Hvepsebyen 
og på arealet omkring Sinding-Ørre Midt-
punkt . 
Der er blandt andet kommet nyt sand til 
sandkasserne, borde og bænkesættene 
ved Sinding-Ørre Midtpunkt har fået træ-
beskyttelse.
I Hvepsebyen er de små legehuse blevet 
fjernet, der er blevet ryddet op og gjort 
rent i hytter, køkkenet med mere.
Der er lagt ny belægning omkring SØ 
Grillen og „forhøjningen“ ved grillene er 
fjernet, så ingen skal falde over dem mere.
Der arbejdes på, at få anskaffet noget nyt 
afskærmning i stedet for presenningerne.

„Oasen Ørrevænget“ Når kloakseparerin-
gen er afsluttet, vil aflastningsvejen blive 
omdannet til en sti med et par arealer, 
hvor borde og bænkesættene, som nu 
står i Hvepsebyen – det med tag og ét 
mere – kommer til at stå.

Pop-up vandreruter i og omkring Ørre 
og Sinding fra den 22. maj til den 29. 
maj 2022.
Denne uges pop-up vandreruter er to 
ruter i og omkring Ørre, én i Sinding.
I Ørre blev der sidste år åbnet fire vandre-
ruter, „ BRYDNINGSTIDEN“ – Ørre i og 
det er et stykke af disse ruter, vi bruger. Og 
her skal det lige indskydes, at der desværre 
nok var nogen der oplevede kludder i 
markering sidste år - dette er rettet.
Hvis man vil have det historiske med, er 
der flere infotavler med en QR-kode, til at 
scanne, eller man kan downloade app’en 
„TravelTales“. 
Ugens pop-up ruter, er lavet af Lillian 
Høher Thomsen og Jacob Pilgaard under 
Sinding-Ørre borgerforening.

Rute1:
Er med udgangspunkt fra Naturskolen 
i Ørre, vi kan kalde den „Kirkeruten“, 
3 km lang. Den første del af ruten er 
asfalt, derefter går det af kirkestien ind 
mod Ørre. Lige før Storåen (som man 
skal over), får vi et flot blik ind mod Ørre 
kirke. Det er muligt at komme ind og se 
kirken, hvis det har interesse. Omkring 
kirken er der 3 infotavler. Den ene ved 
kirkediget på kirkestien, de to andre på 
parkeringspladsen og på kirkehuset. På vej 
tilbage mod Naturskolen kommer vi forbi 
Ørre Forsamlingshus, Hammerumherreds 
ældste, indviet i 1889. Her er der også en 
infotavle. Denne rute er blå på infotavlen.
Denne rute er også velegnet, hvis man har 
barnevogn med.

Rute 2:
Har start ved „Det Gule Hus“ i Nybro. 
Denne tur er ca. 10 km lang. Her har vi 
missionshuset „Nasaret“, åbnet en uge 
efter Ørre forsamlingshus, i 1889. Det er 
muligt at komme ind og se det. Her er 
også en infotavle. I det gule hus ved siden 
af er der offentligt toilet.

Turen går videre mod Sammelstedvej, 
over Storåen. Vi går over „Den gamle bro“ 
efter Storåen, mod Blicherstenen. 
Turen er her, et langt stykke på asfalt, indtil 
vi kommer til „Blichersteenen“. Her starter 
vores tur over heden, med „Helenes Hus“, 
områdets sidste bevarede fattighus i Sam-
melsted by. Her er infotavle og åbent. Det 
er ca. halvvejs på ruten og der er mulighed 
for at spise sin madpakke, og der er toilet 

i huset. 
Over heden, hvor der græsser får, går 
man af „Degnestien“, mod „Nygaard Gl. 
Skole“. Et stykke fremme, går vi gennem 
skoven af den ny åbnet „Eventyrsti“. 
Fremme ved skolen finder vi igen en 
infotavle. Nu går turen mod vest, krydser 
igen Storåen. Kommer på asfalt og går 
mod Nybro. Det er det meste af den 
grønne rute, vi her følger.

Har man flere km i benene, anbefales det 
at følge den grønne rute til Ørre kirke og 
retur. Der er grønne pile begge veje (ca. 
3km ekstra). Her kommer vi forbi „Ørre 
Forsamlingshus“ bygget og åbnet en uge 
før missionshuset „Nasaret“. Fremme ved 
Ørre kirke, er der to infotavler. Følger 
man kirkediget højre om, er der endnu 
en infotavle. Samme vej tilbage, eller ind 
gennem lågen, over kirkegården. Man kan 
også besøge den åbne kirke.
I Sinding er pop-up ruten „Bjergene i 
Sinding“ Her bydes velkommen til et af 
Vestjylands smukkeste landskab med 
bakker, dale, skov, mose, marker og enge.
Navnet på ruten, „Bjergene i Sinding“ er 
kaldt sådan, fordi det vrimler emd gamle 
stednavne, som ender på „bjerg“, „høj“ 
og „dal“.

Ruten går gennem „Grusgraven“, hvor 
der omkring 1950 blev påbegyndt i den 
østlige kant af Musebjerg bakke.
Arbejdet i grusgraven var ikke ufarligt, når 
arbejderne stod neden for en 7-8 meter 
høj skrænt og læssede gruset op i tranpor-
tøren. I 1960erne begyndt man at grave 
under grundvandspejlet med en „slæbe“, 
og herved opstod dybe huller, som i dag 
er vandfyldte søer, som i dag skønnes at 
være omkring 8 meter dybe. 
 Området er gjort tilgængeligt takket være 
en positiv indstilling fra såvel små som 
store lodsejere i området. Landskabet er 
således blevet åbnet for besøgende på 
steder, som ellers er utilgængelige for 
offentligheden. Der er etableret ca. 4 km 
natursti rundt i området.

God tur til alle. 
Håber I nyder den skønne natur.
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Borgerforeningen 
for Sinding-Ørre

Busser i landområderne 
- alle os der bor der, ved at serviceniveauet 
over årene er blevet væsentligt reduceret.

Men her en god lokal nyhed til Sinding-
Ørre og Haderup-Feldborg: 
På vores møde i Miljø,-Infrastruktur og 
Naturudvalget (MIN) har vi besluttet, at 
rute 140 udvides, så den bliver direkte 
forbindelse fra Haderup over Feldborg-
Hodsager- Aulum- Nybro – Ørre – Sinding 
-Herning.
Det giver bedre muligheder for unge i Ha-
derup- Feldborg til uddannelse i Herning. 
Og det giver igen en direkte forbindelse 
Sinding-Ørre- Herning 
Det kommer til at gælde fra køreplanskif-
tet juni 2022 (se køreplanen på næste 
side)

Vi arbejder også i MIN-udvalget og Byrå-
det med en model for flextrafik.
MidtTrafik vil gerne harmonisere taksterne 
mellem kommunerne. Det giver god 
mening.
I Herning har vi hidtil ikke givet tilskud til 
Flextur, og derfor er det for dyrt for bor-
gerne som et alternativ til kollektiv trafik.
Omvendt vil det naturligvis give en kom-
munal udgift, som vi nu i Byrådet er klar 
til at kigge på.

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 :  Henrik mobil 21660666, 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.

Jeg tænker bestemt, at Flextur kan være et 
af flere gode alternativer i den kollektive 
trafik fremover.
Det er i øvrigt også blandt det, som der 
fra mange landsbyer i kommunen er spillet 
ind med fra den mobilitetsarbejdsgruppe, 
som landsbyerne i fællesskab har nedsat 
til at tænke i løsninger.

For det med kollektiv trafik i landområ-
derne er en svær og dyr udfordring. 
Passagertallet i busserne er faldende. 
Der er få afgange. Vi skal sikre, at ikke 

mindst unge kan komme til uddannelser, 
og virksomheder i landdistrikter kan få 
medarbejdere.
Og omvendt kan alle jo se, at det går 
ikke med de store, dyre busser med for 
få passagerer. Hverken økonomisk eller 
miljømæssigt… 
Så vi skal tænke i gode løsninger, men helt 
sikkert også nye og alternative løsninger 
til de traditionelle store busser i fremtiden. 

Anne Marie Søe Nørgaard

Sankt Hans fest den 23. juni klokken 18.00 
i Hvepsebyen og SØ Grillen

Klokken 18.00  er der varme på grillene, hvor den medbragte mad kan tilberedes og nydes.
Klokken 20.30 holdes båltale og herefter tændes bålet.
Der vil være mulighed for at bage snobrød, lege, måske spille en rundboldkamp og ikke mindst 
hygge sig med hinanden.
Der kan købes sodavand, vin og øl, og der serveres kaffe, the, saftevand og kage.

Alle er meget velkommen.

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

Gyldig fra 26/6 2022140 Herning - Sinding/Ørre - Aulum - Hodsager - Feldborg
Zone
410 Herning Station af
410 Kousgaards Plads
410 Th. Nielsens Gade/Nørregade
410 Nørregade/Parkskolen
410 Atletikstadion
410 Gullestrupvej/HP Hansens Vej
410 Holing Sportscenter
410 Fuglsang Sø Centret
410 Vesterholmvej/Tjørring Hovedgade
410 Tjørring Hovedgade/Bytoften
410 Tjørring Hovedgade/Fællestoften
409 Sinding Hovedgade
409 Ørre
409 Nybro
408 Aulum/Skolegade

Tog fra Holstebro an
Tog fra Herning an

408 Aulum St.
408 Rugbjergvej
408 Hodsager Skole
408 Hodsager/Grantoften
406 Feldborg Skole
406 Tusbækvej
406 Feldborg Rtb.
406 Feldborg/Langgade
405 Haderup Rtb. an

28 mod Holstebro af
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Umove A/S - Vest - tlf. 97 226 633T Flexbus kører kun hvis du bestiller den. Bestil via rejseplanen.dk
 eller tlf. 8740 8300-tast 3. Turen skal bestilles min. 1 time før afgang. 
 For mere information se midttrafik.dk/flexbus. Kører ikke 24/12 og 31/12

Kører kun  5.aug-15.okt, 25.okt-21.dec 2021,
3.jan-11.feb, 21.feb-8.apr, 19.apr-25.maj,
30.maj-24.jun 2022.

Gyldig fra 26/6 2022140 Feldborg - Hodsager - Aulum - Ørre/Sinding - Herning
Zone

28 fra Holstebro an
405 Haderup Rtb. af
406 Feldborg/Langgade
406 Feldborg Rtb.
406 Tusbækvej
406 Feldborg Skole
408 Hodsager/Grantoften
408 Hodsager Skole
408 Rugbjergvej
408 Aulum/Skolegade
408 Aulum St.

Tog mod Herning af
Tog mod Holstebro af

409 Nybro
409 Ørre
409 Sinding Hovedgade
410 Tjørring Hovedgade/Fællestoften
410 Tjørring Hovedgade/Bytoften
410 Vesterholmvej/Tjørring Hovedgade
410 Fuglsang Sø Centret
410 Holing Sportscenter
410 Gullestrupvej/HP Hansens Vej
410 Atletikstadion
410 Nørregade/Parkskolen
410 Th. Nielsens Gade/Nørregade
410 Kousgaards Plads
410 Herning Station an
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Umove A/S - Vest - tlf. 97 226 633T Flexbus kører kun hvis du bestiller den. Bestil via rejseplanen.dk

 eller tlf. 8740 8300-tast 3. Turen skal bestilles min. 1 time før afgang. 
 For mere information se midttrafik.dk/flexbus. Kører ikke 24/12 og 31/12

Kører kun  5.aug-15.okt, 25.okt-21.dec 2021,
3.jan-11.feb, 21.feb-8.apr, 19.apr-25.maj,
30.maj-24.jun 2022.
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening

Kroket
En dejlig ny kroketsæson er startet.                                                                                                         
Allerede den 16. marts, åbnede Sinding 
Kroket op, med et vinterstævne. Vi var 
88 spillere fra 12 forskellige klubber og 
havde en dejlig dag.
Desværre har vi mistet en af vores spillere, 
Jens Hjorth, som alt for tidlig sagde farvel 
til denne verden.
Opstartsmøde holdt vi i Krokethuset 
den 17. marts, hvor vi planlagde vores 
forskellige aktiviteter for dette år, såsom 
deltagelse i turneringer, specielle stævner, 
Kommunemesterskaber m.v.
Åbningsstævnet blev afviklet i Sunds, 
den 31. marts, hvor vi var 108 deltagere. 
Vi var 12 deltagere fra Sinding, hvoraf 4 
vandt vin.
Der var 4 spillere fra Sinding, som deltog 
i et stævne i Borbjerg. Alle 4 vandt vin.
I turneringen er der 2 hold og 4 Par fra 
Sinding, der deltager.
Enkeltmandturnering er endnu ikke helt 
på plads
Til turneringer, bliver der desværre færre 
og færre deltagere på landsplan. Uhel-
digvis for Kroket, er der større søgning til 
Krolf. Formodentlig skyldes det, at Krolf er 
nem at gå til. Der skal ikke tænkes meget, 
for at spille Krolf, hvilket der derimod skal, 
for at spille Kroket.Dagny er desværre sat 
ud af spillet, for en periode, da hun pådrog 
sig en apopleksi på Tages fødselsdag og 
ligger nu i Lemvig til genoptræning. Vi 

sender de bedste tanker til hende og på 
snarligt gensyn.
Kommunemesterskaberne, blev afviklet 
i Vildbjerg, onsdag den 27. april. 12 spil-
lere, altså 6 par fra Sinding deltog. 5 par 
vandt de indledende puljer og 2 par blev 
kommunemestre. Anker og Polle i M1 og 
Anders og Finn i M2. godt gået.
Coronaens hærgen, har sat en stopper for 
mange ting, også besøg og kroketunder-
visning på efterskoler. Heldigvis er vi igen 
inviteret til Nøvlingskov, for at undervise 
i kroket. Det skete den 28. april. Vi var 6 
spillere fra Sinding, for at undervise 25 
elever fra 10. klasse. Nok omkring halvde-
len af eleverne tog udfordringen op, den 
øvrige halvdel var bare med.
Om kort tid får vi igen lov til at opleve „Æ 
Sinding Daw“, hvor vi som vanlig, afholder 
heldagsstævne. Hvis det går, som vanligt 
regner vi med fuldt hus, 96 spillere. Det 
glæder vi os til.
Der er stadig god plads på stadion, så har 
du lyst så mød op på tirsdage kl. 17.00 el-
ler på torsdage kl. 13.00. Vi skal nok tage 
os godt af dig.

P.V.A
Sinding Kroket afdelingen

Grethe Buus Poulsen
Tlf. 28512503

  Ledelsen

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

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

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

Supplerende medl
Sandra Flindt Jørgensen
Ørrevænget 49
Mobil: 28231180
sandra.flindt@hotmail.com

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

BOB

Her er resultatet af vinterens 
bobturnering.

I single spillet blev stillingen. 
Førstepladsen er Ole Mundbjerg
Andenpladsen er Vagn Jørgensen

Partners turnering i 
Sinding-Ørre
Efter 2 års pause kunne vi atter afholde 
partners turnering i Idrætshallen i Sinding-
Ørre Midtpunkt. Der var fuldt hus med 32 
tilmeldte par, som dystede om at vinde de 
gode hovedpræmier, som var et væld af 
gode sponsorgaver.
Vinderne i A- rækken blev Marianne og 
Svend Erik fra Aulum. B-rækken, Lissy 
og Ole fra Herning. C- rækken Rikke og 
Maiken fra Herning. D-rækken, Kirsten og  
Kisten fra Tjørring.
Som altid, startede vi dagen med kaffe 
og rundstykker inden det gik løs med 
turneringen, hvor alle tilmeldte par var 
garanteret 4 spil. Turneringen var afbrudt 
midtvejs hvor vi nød en dejlig middag med 
flæskesteg og alt tilbehør, og igen da vi 
fik kaffe og kage sidst på eftermiddagen. 
Alt sammen med i prisen på kun 200 kr. 
pr. person.
Turneringen er for alle. Uanset om man 
er nybegynder eller har spillet i mange år. 
Vi spiller for at hygge os, men selvfølgelig 
er det da skønt, at kunne kalde sig vinder 
af en af rækkerne. Skulle man have lyst 
til at øve sig lidt mere inden næste års 
turnering som finder sted d. 5. marts. 
2023, så er der rig mulighed for at møde 
op til vores øveaftener i sportscafeen, når 
vi åbner igen i aug./sep. Du kan følge os 
på Facebook „Partnersspil i Sinding“
Vi nyder at være i idrætshallen hvor der er 
god plads til at udfolde sig og takker for 
alle sponsorgaverne. Vi håber på at se lige 
så mange igen til vores næste turnering 
i 2023, og meget gerne med mere lokal 
opbakning fra borgere i Sinding og Ørre.

Trediepladsen er Karl Aage Olesen
I Makkerspillet blev stillingen.
Førstepladsen er Mikael Dam og Karl 
Aage Olesen
Andenpladsen er Ole Sander og Kent 
Larsen
Trediepladsen er Ole Mundbjerg og 
Svend Birkebæk



9

Den 31. maj - 5. juni 2022

Byfestkoncert - Kroketstævne - Menneske-bordfodbold
Bankospil - Bevæg dig for livet - Bob-turnering - Tegne-udstilling

Børnehjørnet - DC9 flysimulator - Sæbekasserally
Børnebanko - Lokaldyst - Havetraktortræk - Helstegt-dyr-aften

Byfestgudstjeneste - AndeRace - Rundboldkamp
og masser af tiltrængt hygge på festpladsen!
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Tirsdag den 31. maj
19.00 Byfestkoncert, Sinding Kirke. Velkommen til en 

festlig aften med god musik og højt humør med 
Good Time Gospel Choir under ledelse af Hen-
rik Tjagvad. 

 Menighedsrådet byder efter koncerten på lidt 
godt til ganen i kirkehuset.

Onsdag den 1. juni
08.00 - 15.15 Kroketstævne.

17.30  Stort bankospil i Sinding Forsamlingshus.
 Der spilles 26 spil med forhøjede gevinster samt 

sidegevinster.
 Dørene åbnes klokken 17.30, og der kan købes 

pølser med brød og drikkevarer i festteltet

17.30 - 18.15  Menneske-bordfodbold. Endnu en gang udfor-
drer menighedsrådet ved Ørre-Sinding kirker 
skolens ældste elever til en omgang menneske- 
bordfodboldkamp på Stadion. Kom og få et godt 
grin.  Bord-fodbold-banen er til fri afbenyttelse 
under resten af æ Sinding daw.

18.30 - 19.15  Børnebanko i Sportscafeen. Forældre er vel-
komne til at hjælpe de yngste. Der serveres 
saftevand og kaffe.

19.00 Stort bankospil i Sinding Forsamlingshus. Der 
spilles 26 spil med forhøjede gevinster og side-
gevinster.

Torsdag 2. juni
17.00 - 23.00  Festteltet og festpladsen er åben.
  Kaffe- og ølbar med salg af mad og drikkevarer, 

tombola og skydevogn. Slikvognen lukker klok-
ken 21.00.

17.30 - 19.30 ”Bevæg dig for livet” – Lokaldysten.
  Vi går, løber og cykler sammen – ung som gam-

mel.
  Vi dyster mod andre landsbyer og lokalsamfund 

i Herning Kommune.
  Hvor mange kan vi få med ud at gå, løbe eller 

cykle?
 Hvem løber med titlen som Herning Kommunes 

mest aktive lokalsamfund?
 Sådan gør vi!
 Vi tilbagelægger flest mulige km inden for 2 

timer. Det samlede tilbagelagte km antal 
divideres med indbyggertallet. Jo flere deltagere 
jo flere kilometer. De cyklede kilometer halve-
res. Alt regnearbejdet med at tælle kilometer 
sammen i forhold til antal indbyggere står DGI 
og Herning Kommune for.

 Der er ingen tilmelding – bare mød op – flyven-
de start. Skift mellem disciplinerne, som man vil. 
Det gælder om at nå så mange runder som over-
hovedet muligt. Ruterne er lavet på en måde, så 
alle kan deltage – også i barnevogn eller med rol-
lator. Kom og vær med til at sætte Sinding-Ørre 
på det kommunale landkort. 

18.30 æ Sinding daw  bob-turnering. For deltagelse 
inklusiv kaffebord er prisen 75.- kr.

 Tilmelding senest den 29. maj på mail:
 bob@sindinggif.dk
 eller til Karl Åge mobil: 21151402.

Velkommen til årets byfest!
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Fredag 3. juni  
17.00 - 01.00 Festteltet og festpladsen er åben. 
 Kaffe- og ølbar med salg af mad og drikkevarer, 

tombola og skydevogn. Slikvognen lukker klok-
ken 21.00.

16.30 Test dine evner som pilot. Prøv hvordan det er at 
flyve en 60 tons DC9. Simulatoren er klar til nye 
udfordringer.

17.00 Sæbekasse-rally med forhindringer i skolegår-
den. Reglerne kan læses på sindingbyfest.dk. 
Tilmelding til Line 30117133 senest onsdag den 
3. juni.

21.00 - 24.00  Orkesteret,”Colourblind” spiller op til fest og 
dans i festteltet.

Lørdag 4. juni
10.00 - 01.00 Festteltet og festpladsen er åben. 
 Kaffe- og ølbar med salg af mad og drikkevarer, 

tombola og skydevogn. Slikvognen lukker klok-
ken 21.00.

10.00 - 12.00  Børnehjørnet – i teltet mellem Skoletoften og 
Stadion. Støtteforeningen for Sinding-Ørre 
Midtpunkt står klar med Surprise Party med 
masser af fede aktiviteter for børn.

10.00 Tegneholdet udstiller i den lille sal.

10.00 Test dine evner som pilot. Prøv hvordan det er at 
flyve en 60 tons DC9. Simulatoren er klar til nye 
udfordringer.

13.00 Der afholdes igen ”Sinding-Ørre Lokal Dyst”. 
Du har muligheden for virkelig at score nogle 
point i naboens, børnenes, konens og mandens 
øjne.

 Hold på 8 personer fra for eksempel vej/gade/ 
boligområde eller landområder, kort sagt de der 
har lyst til at have en god times sjov tid sammen.

 Dystens aktiviteter oplyses ikke på forhånd, der 
skal nemlig ikke være mulighed for at træne, 
men vil både bestå af opgaver, der kræver viden, 
teknik og styrke.

 Netop derfor er det en god idé at blande hol-
dene af personer med forskellige kvalifikationer.

 Til hver dyst skal holdet stille med 4-6 personer – 
så der vil altid være oversiddere, hvorfor diverse 
fysiske skavanker ikke bør være en hindring for 
at være på hold.

 Der kæmpes om en vandrepokal – og ”håneret-
ten” det næste år.

 Du/I kan tilmelde hold ved at kontakte Philip 
Nielsen på mail: philip@lillebjerg.com.
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Vi ses til æ Sinding daw!
Byfestarrangørerne

15.00 Havetraktortræk. Kom med din havetraktor og 
deltag i traktortræk, så denne fornøjelige tradi-
tion igen kan blive et hyggeligt og sjovt indslag i 
æ Sinding daw. Tilmelding i baren.

18.00 ”Helstegt-dyr” og hyggeaften på festpladsen og i 
teltet. 

 Menupris:  Voksne 120 kr. og børn under konfir-
mationsalderen 60 kr. Køb spisebilletter på 
www.sindinggif.dk senest lørdag den 4. juni 
klokken 12.00.

20.00 - 01.00 Alle unge mellem 13-23 år er hjertelig velkom-
men i forsamlingshusets store sal, hvor der vil 
være lidt mere ungdommelig musik og plads til 
hygge. Al udskænkning foregår fra baren i byfest-
teltet. Vi stiller nogle bløde møbler op og lidt 
snacks, og derudover kan I skabe Jeres egen fest.

Søndag den 5. juni
9.30 Byfestgudstjeneste. Byfestens sidste dag be-

gynder med en friluftsgudstjeneste i SØ-Grillen, 
hvor Frederik Svinth prædiker. Bagefter er der 
gratis formiddagskaffe i Sinding Forsamlingshus .

ca. 10.15 Gratis formiddagskaffe og foredrag med Frede-
rik Svinth om temaet ensomhed og fællesskab.

10.00 - 15.30 Festteltet og festpladsen er åben. 
 Kaffe- og ølbar med salg af mad og drikkevarer, 

tombola, skydevogn og slikvogn.

10.00 Tegneholdet udstiller i den lille sal.

12.00 Test dine evner som pilot. Prøv hvordan det er at 
flyve en 60 tons DC9. Simulatoren er klar til nye 
udfordringer.

13.30 AndeRace klar med start og mål ved Sinding Bro. 
 Ænderne kan købes i baren under hele byfesten.

14.30  Rundboldkamp mellem Sinding og Ørre. Det 
bliver spændende, hvem der løber med sejren 
og kan kalde sig Sinding-Ørre mestre det 
kommende år.

15.30 Auktion over overskudseffekter.
 Offentliggørelse af vinder af AndeRace og Rund-

boldkamp.

Tak for dette års byfest og på gensyn til næste års æ Sinding daw fra den 1. til den 6. juni 2023.
Se også hjemmesiden for æ Sinding daw: www.sindingbyfest.dk.
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Oversigt over
bestyrelsen:

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

Næstformand: 
Henning Andsbjerg
Tlf: 20226219
handsbjerg@mail.tdcadsl.dk

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

Bestyrelsesmedlem:
Jeppe Schreiber
26270114
schjeps@hotmail.com

Udlejning:
Lene Lindgren Nielsen
Tlf: 97136359

www.orreforsamlingshus.dk

Ørre 
Forsamlingshus

Fredag den 7. oktober kl. 20.00
Døren åbnes kl. 19.00

Så har vi fornøjelsen af Dark Horse Country Band, som kan 
fejre

 25 års jubilæum i år.
Og det er vi så heldig at få lov til at være en del af 

– så kom frisk 

Billetpris 175,00 incl. 3 tarteletter efter koncerten
Hvis man vil sidde samlet skal man købe et 10 persons bord – 
dem har vi 4 af og det er først til mølle – ellers kan man ikke 

reserve plads
Tilmelding og betaling til Jette Madsen på telefon 23394599 

(Mobilpay)

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

Dark Horse Country Band
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Ørre marked 20. august 2022
                            Program

Kl. 9-10   Gratis morgenkaffe og rundstykker i forsamlingshuset.
Kl. 9.30   Markedspladsen Åbner.
Kl. 10.00  Kratluskerløbet, Børne cykelløb. 
                      Løbsstart og slut på naturskolen. 
Kl. 11.00  Kratluskerløbet, Voksen MTB. 
                Løbsstart og slut på naturskolen.
Kl. 17.00      Markedspladsen lukker.
Kl. 18.00  Aften spisning i forsamlingshuset. Husk tilmelding. 

Til aften spisning vil der være lækker grilled gris som vi plejer - dette betinger dog, at der 
er 60 tilmeldte og ellers finder vi bare en anden god menu.
 Så bestil meget gerne på forhånd, Su. 14. august.

Pris for menu: voksne 120 kr. børn u/14 år 60 kr. børn u/3 år gratis.

Bestilling på mobilepay 173678, mærk betalingen med: Menu „antal personer“ og navn 
(fx Menu 2+2 og navn=2 voksne og 2 børn, el Menu 1+2 for 1 voksen og 2 børn)

Kratluskerløbet 2022
Se mere på Ørre forsamlingshus Facebook side ang. Tilmelding m.m.

Ørre marked 
Vil være i og omkring forsamlingshuset, boderne vil være på plænen midt i byen som 
sidste år.
Al bespisning vil foregå i forsamlingshuset.
En stadeplads (1 stadeplads = 3 x 3 meter) pris 150,00 kr. 
Su. 14. august. betales ved bestilling. 
Betaling på mobilepay 173678, mærk betalingen med: st. 1, eller 2 hvis flere meter 
ønskes og navn. 
Bemærk biler må ikke blive på pladsen, disse skal parkeres ved kirken efter aflæsning og 
der tilbydes ikke strøm til stadepladserne.
I tilfælde af aflysning fra arrangørernes side refunderes indbetalte beløb.

Tilmelding kan ske til Marie på 26746166 eller marie@pc-privat.dk 

Ørre 
Forsamlingshus
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Kirkesiden

KRIG OG FRED
I sidste SØ-posten var der deadline for 
skriverierne kort tid før Ruslands mili-
tærstyrker krydsede Ukraines grænser, 
fløj med bombefly over Kiev og sprængte 
mindeværdige og historiske bygninger i 
luften og sidenda dræbte over 2000 civi-
le ukrainere. 
Nu er der gået over tre måneder og vi 
kan ikke tænde for tv’et, radioen eller 
åbne avisen uden at der er grufulde his-
torier om vor tids krig i Europa.  
Mange i området her i Midt- og Vestjyl-
land har aktivt gjort noget for at hjælpe. 
Nogle har kørt en bus igennem Tyskland, 
over Polen og nået Ukraine og hentet 
flygtninge til Danmark. Andre har åbnet 
deres døre og inviteret ukrainske familier 
til at bo hos sig. Mange af os har doneret 
penge til formålet at hjælpe i vores kon-
tinents brændpunkt, hvor røgen dækker 
for solen og håbet er håbløst mod den 
store, stygge, russiske ulv. I sidste blad 
skrev jeg om, at vi stadig er her som kirke.
Men selvom vi i kirken også gør, hvad vi 
kan for at hjælpe, så kan vi sagtens gøre 
mere. 
Nogle vil synes at det er medgørligt nok 
at sende en bøn til Gud om ikke Ukraine 
snart må få fred. Nogle kan næsten fore-
stille sig at bede for, om ikke Putin ikke 
snart får stillet et gevær for panden. 

Det irriterer mig meget, når vi ser pas-
sivt til, og samtidig sidder jeg selv her i de 
nye, lækre loungemøbler i den skønneste 
forårssol, med en kold iskaffe i hånden 
og nyder livet. Men jeg føler mig også ek-
stremt magtesløs. For jeg kan jo ikke bare 
tage min bil og køre afsted, når jeg har 
gudstjeneste om to dage. Jeg har måske 
ikke engang modet til at turde krydse 
den ukrainske grænse og gøre en forskel 
med mine bare hænder. Og det er da på 
en måde en lille trøst, når mange gør no-
get og finder overskuddet frem og tager 
ukendte ind i deres hjem. 
Når jeg kigger rundt på haven, som er 
ved at springe ud, så forestiller jeg mig, 
hvordan her ville set ud, hvis der var 
faldt en bombe. Skoven ville være ryd-
det, græsset ville være gråt og mørkt og 
røgen fra eksplosionen ville dække den 
blå himmel til. Træerne ville alle ligge 
knækket midt over, som det træ der er 
knækket nede på øen. Der vil ikke være 
grønt, men farveløst og trist. 
Det ville være forfærdeligt – så meget 
skøn natur, som ville være ødelagt, så 
mange farver og frodighed, som ville 
være farveløse og mørke.
Det er nemt at falde tilbage til taknem-
meligheden og glædes ved alt det, vi har. 
Vi har høj sol, snarlig sommer og fred til

lands (også selvom det ikke helt er Sankt 
Hans endnu). 
Men jeg håber inderligt, at vi her i sog-
net, og i vores kirker holder fast i håbet 
for vores ukrainske medmennesker, og at 
vi giver, hvad vi kan, for at hjælpe. 
For tænk, hvis der en dag om nogle år vil 
vokse en smuk rapsmark op i Kiev. Tænk, 
hvis alt den krig og ødelæggelse vil forgå 
og farverne vil blomstre op igen. 
Forhåbentlig hjælper det at gøre noget, 
og vi kan ikke andet end at tro på, at det 
vi gør hjælper, og at der et håb, selv midt 
i alt det håbløse. 

En konfirmand til en kollega i Aarhus 
skrev dette meget fine brev fra Gud til os 
mennesker: 
“Har du nogensinde kigget op i himlen, 
som jeg har skabt, og set på skyerne og 
solen? Er det ikke fredeligt? Himlen er 
som et tag over dig, som giver dig ilt til 
at leve. 
Jeg er ikke sikker på, hvorfor jeg skriver 
dette brev til dig. Men jeg synes, at det 
kunne være rart, hvis I vil passe på det, 
jeg har skabt til jer mennesker og dyr på 
jorden. 
Det var ikke min mening, at I skulle foru-
rene jorden og gå i krig med hinanden. 
Det var meningen, at verden skulle leve 
sammen i fred. Men jeg kan desværre 
ikke ændre på personer, der allerede er 
blevet skabt. Jeg kan ikke ændre Putins 
mening om Ukraine. 
Jeg kan ikke ændre på nogle gerninger. 
Jeg kan kun tilgive dem. 
Kærlig hilsen Gud”

Lasse Bøgh Madsen

Til venstre ses et billede af en rapsmark i 
fuldt flor. Det er et genkendeligt billede af 
den danske sommer, som vi kender den, 
og for fred og frodighed. Men vidste du, 
at det ukrainske flags farver faktisk sym-
boliserer den blå himmel og hvedemar-
kerne? Jeg tror, det er de færreste af os, 
der glemmer det flag nogensinde. Smukt, 
fredfyldt og fuld af håb.
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Kirkesiden

Kontaktinformationer
Sognepræsten 

Lasse Bøgh Madsen

Ørre Byvej 88, 7400 Herning

Tlf: 4246 5744

Mail: LBM@km.dk

Fridag: mandag

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
Som alle andre steder er ”grøn omstill-
ing” også noget, som kirkerne skal forhol-
de sig til. Det er både på de energikilder 
vi bruger i kirker og kirkehuse – men 
også på kirkegårdene, hvor der bliver 
sat fokus. Der er lavet et landsdækkende 
sekretariat – hvor der fra alle kroge i 
folkekirken bakkes op om, at kirkerne 
også skal bidrage aktivt til samfundets 
grønne omstilling.
Gennem flere år har vi som sogn, været 
med til at bygge en skole i Mali. Dette 
har været i et samarbejde med Dooni-
Dooni. Vi har i menighedsrådet besluttet 
at afslutte dette indsamlingsprojekt i år, 
så når der har været høstgudstjeneste i 
år, vil Dooni-Dooni ikke længere være 
en fast del af forslagene til høstgaver. 
Hvis du ligger inde med et projekt, emne 
eller andet, som vi som sogn kan være 
fælles om at samle ind til – hører vi gerne 
om det. Kontakt meget gerne én fra 
menighedsrådet eller Lasse.
Coronaen har fået skyld for mange aflys-
ninger – og selvom det blev lidt forsinket, 
har vi (udvalgene, de ansatte og menig-

hedsrådet) været samlet for at drøfte vi-
sioner. Forinden havde Lasse og Hanne 
lavet nogle interviews – for at have et lidt 
bredere billede på, hvad der er godt og 
skidt – og idéer til nye tanker, som kunne 
bringes med ind i snakken.
På visionsaftenen blev der budt ind med 
mange idéer – både til konkrete akti-
viteter som skal prøves af her og nu, ju-
steringer af noget eksisterende, men også 
noget der skal arbejdes videre med for at 
finde form, muligheder og fællesskaber 
før det skubbes i søen. Det er altid godt 
at få sat sig ned og snakket om, hvordan 
vi egentlig bedst kan være kirke her hos 
os, og hvordan vi kan byde ind med 
tilbud og aktiviteter til glæde for hele 
sognet. Vi glæder os til at præsentere nye 
tiltag for jer, efterhånden som de er klar 
til at sættes i søen - og vi håber, at I vil 
tage godt imod det. Ris og ros er altid 
velkommen – det udvikler og er med til, 
at vi bedre kan lave kirke for alle i sognet. 

Jytte Hoffmann

Aktivitetsudvalget har besluttet at oprette
en læseklub fra september måned.
Vi vil mødes ca. en gang om måneden i
Sinding Kirkehus til drøftelse af den læste 
bog, kaffe og hygge.
Hvis I er interesserede i at være med, vil 
vi 

onsdag den den 15. juni kl 14.00

være i Sinding Kirkehus, hvor vi kan 
snakke om, hvordan vi skal gribe det an.
Hvis I er interesserede, men er forhin-
drede i at møde op på dette tidspunkt 
kan I ringe eller sende en sms til:

Birgit Christensen   40976167
Ruth Nors   29467539
Bodil Erichsen   22866829

Vi glæder os til at starte læseklubben op  
og opdage spændende bøger sammen 
med jer.

Venlig hilsen Birgit, Ruth og Bodil

Nyhed: Læseklub
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Kirkesiden

8. juni                  Bibelgruppe hos Marianne og Peter Tolstrup, Søvndalvej 10    
10.-12. juni        Indre Missions Årsmøde Festival på Mørkholt Strand Camping.
   Programmet for weekenden kan ses her https://indremission.dk/aarsmoedefestival/ 
15. juni               Sommermøde hos Eva og Jens Thyssen 
10. august         Bibelgruppe hos Dorrit og Lars Lodahl, Nybyvej 20
17. august        Studieaften med sognepræst Daniel Dørken Kristiansen, Baunekirken
 

Indre Missions mødekalender

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

 

Arrangementer 
Tirsdag d. 31. maj  19.00  Byfestkoncert i Sinding kirke v/ Good Times Gospelchoir

Onsdag d. 1. juni  17.30  Menneskebordfodboldkamp på fodboldbanen

Søndag d. 5. juni  fra 9.30 Byfestgudstjeneste i SØ-grillen og efterflg. foredrag i Sinding forsamlingshus

      v/ Frederik Svinth

Onsdag d. 15. juni  14.00  Opstart af læseklub, Sinding kirkehus

Lørdag d. 18. juni  9.00-11.00 Pilgrimsvandring med start ved Ørre kirke

Byfest 2022
I år ser det endelig ud til, at vi kan sam-
les til byfest - og vi glæder os til at byde 
velkommmen til:
KONCERT i Sinding kirke, tirsdag d. 
31. maj kl. 19.00 v/ Good Time Gospel 
Choir under ledelse af Henrik Tjagvad. 
Forfriksning og hygge i kirkehuset efter 
koncerten.

MENNESKEBORDFODBOLD-KAMP for 
hele familien på fodboldbanen, onsdag 
d. 1. juni kl. 17.30. Venskabelig og un-
derholdende dyst mellem kirke og skole.

GUDSTJENESTE i SØ-GRILLEN samt 
FOREDRAG i SINDING FORSAM-
LINGSHUS, søndag d. 5. juni fra kl. 9.30.
Vi får besøg af Frederik Svinth, som vil 
fortælle om ensomhed og fællesskab. 
Menighedsrådet er vært ved kaffe og 
rundstykker under foredraget i forsam-
lingshuset.
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Kirkesiden

Gudstjenester 

JUNI
5. 9.30 Byfestgudstjeneste i SØ-grillen, Frederik Svinth 
  Pinsedag
6. 10.00 Friluftsgudstj. v/ Hedeagerkirken, Lasse Bøgh Madsen m.fl  
  2. pinsedag
12. 8.45 Ørre kirke, Lasse Bøgh Madsen  
  Trinitatissøndag 
19.  10.00 Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen
  1. søndag efter trinitatis - kirkekaffe
26. 10.00 Ørre kirke, Lasse Bøgh Madsen
  2. søndag efter trinitatis 

JULI
3. 8.45 Sinding kirke, Daniel Dørken Kristiansen
  3. søndag efter trinitatis
10. 10.00 Ørre Kirke, Daniel Dørken Kristiansen
  4. søndag efter trinitatis
17. 10.00 Sinding Kirke, Per Toftdahl
  5. søndag efter trinitatis
24. 10.00 Ørre Kirke, Lasse Bøgh Madsen
  6. søndag efter trinitatis - kirkekaffe
31. 10.00 Sinding Kirke, Lasse Bøgh Madsen
  7. søndag efter trinitatis 

AUGUST
7. 10.00 Ørre Kirke, Lasse Bøgh Madsen
  8. søndag efter trinitatis
14. 10.00 Sinding Kirke, Lasse Bøgh Madsen
  9. søndag efter trinitatis
21. 10.00 Ørre Kirke, Lasse Bøgh Madsen
  10. søndag efter trinitatis
28. 10.00 Sinding Kirke, Lasse Bøgh Madsen
  11. søndag efter trinitatis - kirkekaffe og konfirmandvelkomst

Pilgrimsvandring
Start v/ Ørre kirke
Lørdag d. 18. juni kl. 9.00 - 11.00
Vi skal ud og gå en tur – og vi skal gøre 
det sammen! Turen over stok og sten er 
planlagt af Elin Frederiksen og sogne-
præst Lasse Bøgh Madsen. Vi begynder 
på græsplænen foran klokketårnet ved 
Ørre Kirke, hvor vi synger en sang og 
der kort bliver nævnt hvad pilgrimsvan-
dringen går ud på. Dernæst vil der blive 
udleveret et kort med et spørgsmål, som 
man hver især kan summe over under-
vejs. Vandringen foregår i eget tempo, 
og det er selvfølgelig tilladt at sludre un-
dervejs. Turen bliver ledt af Elin og Lasse 
danner bagtrop. Halvvejs på turen er der 
et ophold ved Shelterpladsen / Nazareth 
i Nybro, hvor Lasse vil sige et par ord. 
Efter sidste strækning slutter vi igen ved 
Ørre Kirke, hvor der er afslutning, sang 
og kaffe og forfriskninger. Turen er på 
godt 5,5 km og varer godt og vel halva-
nden time.
Så kom i vandrestøvlerne, husk vand 
uanset om solen er fremme eller ikke – 
og så ses vi til en skøn formiddag, hvor ét 
skridt tager det næste. 

Kærlig hilsen Lasse og Elin 

Friluftsrådet har udnævnt lørdag d. 27. 
august til at afholde arrangementet “Nat 
i Naturen”. Det vil KFUM-spejderne i 
Skibbild-Nøvling gerne være en del af, 
og da vi også har Ørre-Sinding børn, der 
går til spejder i Skibbild-Nøvling, lægger 
vi arrangementet i Ørre. Vi starter med 
bål og eller grillmad ved Det Gamle Mis-
sionshus i Nybro. Bålet tændes kl. 18.00.
Vi får besøg af Kristen Snefstrup, pensio-

neret naturvejleder, han tager os med på 
en ca. 10 km nat-vandretur, hvor det er 
spændende, hvad vi mon får at “se” og 
høre. Mobiltlf. og lommelygter må ikke 
medbringes.
Arrangementet er åbent for alle inter-
esserede.
Tilmelding nødvendig, senest fredag d. 
19. august. Birgit Christensen 40976167 
eller birgit-steen@hotmail.com.

Nat i Naturen
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Ørre og Omegns 
Lystfiskerforening

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

Næstformand:
Søren Meldhede

Kasserer:
Hans Obbekjær Christensen
Ørrebyvej 65

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

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

www.hedens-lystfiskeri.dk

Så er foråret kommet med længere og 
varmere dage. I naturen kommer der nye 
generationer af alt. Så det er en skøn og 
livsbekræftende tid, som lystfisker at være 
ude i, og betragte, uden vi behøver at 
pakke os ind i flere lag tøj.

Vi har igen i år reguleret skarver. Vi har 
dog ikke observeret så mange som sidste 
år, og derved ikke reguleret så mange. Vi 
håber på, at det er vores indsats, der har 
været med til at skræmme dem væk, og 
ikke fordi, der ikke er nogen fisk at fange. 

Det får vi at se når vi til oktober, skal have 
elfisket 4,5 km. af Storåen.

Vi er jo med i „Sammenslutningen ved 
Storåen“ og derved underlagt nogle reg-
ler for fiskeriet. Vi er med i en kvote på 5 
laks i år. Og for at holde styr på antallet 
laks der er hjemtaget, skal man samme 
dag indrapportere sin fangst på SvS hjem-
meside. Man må hjemtage en laks pr år, 
resten skal genudsættes. Det er tilladt en 
krog pr. line, det kan være enkelt, dob-
belt eller trekrog. Krogen skal være uden 
modhager. Modhager kan klemmes ned 
med en tang, eller files væk. Når man fi-
sker med kroge str. 12 (kroggab på 6mm) 
eller mindre må det godt være modhager 
på. Vi er heldigvis blevet fri for at lukke 
fiskeriet ved for varmt vejr.

Nye aktiviteter har vi allerede tyvstartet 
på. I april har vi afholdt et fiskekursus for 
børn. Det var meget fint besøgt med 7 
børn med forældre, det var ikke alle der 
ville fiske, men nyde det fine vejr var også 
en mulighed. Og der blev set og mærket 
fisk, 2 gedder, som dog hoppede af inden 
de kom i land. Det var godt fordi de er 
fredet til 1 maj, og skulle under alle om-
stændigheder sættes ud igen, men det 
blev vi heldigvis fri for. 

I juni inviterer vi lodsejere, hvor vi har 
fiskeret, til en aften ved åen til en pølse 
og en øl/ vand. Medlemmer er også 
velkomne.

Vi tager en tidligere aktivitet op, nemlig 
en tretimers tur på havet efter makrel i 
august. Vi har planlagt det til en fredag, 
hvor vi mødes i Hvide Sande kl. 18. hvor 
vi sejler ud, og er inde igen kl. 21 Der kan 
være 30 fiskere med.

Vi har fået nyt fiskevand et stykke af Storå-
en ved (Ågården), og et stykke ved Løven 
å (Præstegårdstykket ved Vestermosevej).

Vi håber, at de nye aktiviteter, samt nyt 
fiskevand vil være med til at give flere 
medlemmer. Man kan se vores arran-
gementer på vores hjemmeside under 
kalender, det er ligeledes på hjemmesiden 
man tilmelder sig og betaler kontingent. 
Vores hjemmeside er: Ørre og omegns 
lystfiskerforening. 

Knæk og bræk

Storåen

Så er foråret kommet! 

 Bestyrelsen
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Ørre-Sinding Seniorklub

Medlemstegning til Ørre-Sinding Seniorklub
Personligt medlemskab for år 2022 udgør 100 kr.

Betaling kan ske således:
· Mobilepay til nummer 20336067
· Bankoverførsel til foreningens konto 7640-1102314
· Kontant ved møderne

Det er vigtigt ved betalingen at skrive sit fulde navn.

Bestyrelsen
Formand og kasserer:
Frede Christensen
Tlf. 30329594
Fredechristensen123@gmail.com

Næstformand:
Henny Dam
Tlf. 40403668
Dam.henny@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:
Myrna Nielsen
Tlf. 29807715
myrnaflindt@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem:
Eva Sandgaard
Tlf. 20250120
Nybro7@energimail.dk

Bestyrelsesmedlem:
Elly Knudsen
Tlf. 20336067
elly@knudsen.mail.dk

 Bestyrelsen Seniorklubben er en velfungerende for-
ening med ca. 80 medlemmer fra vores 
område. Vores formål er at samle senio-
rerne til godt samvær. Samværet består 
hovedsaligt af foredrag, samt enkelte 
virksomhedsbesøg. Desuden afholdes 

der en årlig sommerudflugt med bus og 
en halvdagsudflugt, hvor vi kører i egne 
biler, samt en årlig julefrokost. Program for 
Seniorklubbens aktiviteter, kan rekvireres 
hos bestyrelsen

Velfungerende forening

Heldagsudflugt
Næste arrangemen i Seniorklubben 
er en tur til Sønderjylland den 17. maj 
hvor der er afgang fra Forsamlingshu-
set kl. 8.30
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Sinding Ørre Midtpunkt

Den 24. marts var dagen, hvor vi startede 
op på forberedelserne til skuespillet, der 
skulle opføres for forældre, større søsken-
de, samt bedsteforældre 14 dage efter. Vi 
havde alle valgt os ind på det, vi ønskede 
at arbejde med, så da „startskuddet“ lød, 
var alle klar til at gå i gang. 
Vi lavede kostumer, kulisser og spillede 
i bandet, og så blev der øvet dans og 
selvfølgelig skuespil. Vi havde valgt at 
indrette et lokale, som fik navnet „Hjerte-
rum“, hvor vi kunne komme hen og lave 
påskebordpynt til skolefesten, hvis der var 
brug for en pause.  
Vi havde nogle fantastiske uger, hvor vi i 
knoklede og var gode til at holde gejsten 
oppe hos hinanden. Da vi endelig nåede 
dagen før den store aften, meldte nervø-
siteten sin ankomst hos mange af os, men 
det var helt ubegrundet, for sikken aften. 
Eleverne spillede skuespillet som det mest 
naturlige i verden og de voksne var meget 
stolte af os - både skuespillerne, danserne, 
bandet og alle de, der havde lavet kulisser 
og kostumer. 

Bandet 
Vi startede med at fordele, hvem der 
spillede på hvad. Efter det øvede vi vores 
akkorder til afslutningssangen. Vi fik øvet 
det, og spillet den igennem nogle gange. 
Da vi fik den i kassen, begyndte vi på 
de næste sange. Det var den sammen 
proces, som den anden sang. Vi fik øvet 
alle sangene, og så fik vi de elever, der 
skulle synge i skuespillet, til at synge med 
på dem. De var rigtig sjovt at spille til san-
gene, men vi blev også meget nervøse på 
selve dagen, heldigvis gik det hele så godt

Dansen
Vi var 3 piger fra 5. og 6. kl. Der skulle 
lære eleverne fra 0. til 2.kl. Dansen. Den 
ene elev fra 6.kl. kendte en god sang til 
en dans, men vi var usikre på om dansen 
var for svær, så de to andre piger testede 
dansen på den enes lillesøster, men den 
var for svær. Så vi lavede den lidt om. Før-

ste gang var det lidt svært, men de klarede 
det og blev gode til at danse, nogle af de 
små havde dog svært ved at stå stille, men 
vi kunne se, at alle havde det sjovt. Og så 
kom den store dag, de var lidt nervøse, 
men de klarede det rigtig FLOT!!

Kulisserne
Vi startede med at få uddelt de kulisser, 
vi skulle lave.
Derefter skulle vi tegne en skitse af vores 
kullise og tegne det over på et plastik 
papir. Da det var gjort, forstørrede vi det 
op og tegnede det på en væg, hvor kulis-
sepapiret var hængt op på. 
Da vi var færdige, malede vi det hele op 
med maling, det var sjovt og men også 
meget svært. Hvis man ikke havde noget 
at lave, skulle man i blomsterværkstedet 
og lave blomster til rekvisitterne. 

Skrevet af 
6.klasse på Sinding Skole

Skolefesten på Sinding Skole
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening

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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Redaktionen
ønsker alle læsere og annoncører

 en god sommer!
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Maj

17. 08:30 Heldagsudflugt til
Sønderjylland.

Afgang Sinding
Forsamlingshus Ørre-Sinding Seniorklub

31.
05. Æ Sinding Daw Sinding-Ørre Borgerforening

31. 19:00 Byfestkoncert v/ Good
Times Gospel Sinding kirke Menighedsrådet

Juni

04. 18:00 Helstegt Dyr Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

05. 09:30 Byfestgudstjeneste og
foredrag v/ Frederik Svinth

SØ-grillen og Sinding
forsamlingshus Menighedsrådet

11. 09:00 Familietur Ørre og Omegns Lystfiskerforening

15. 14:00 Opstart af læseklub Sinding kirkehus Menighedsrådet

18. 09:00 Pilgrimsvandring Start ved Ørre kirkes
klokketårn Menighedsrådet

18. 18:30 Lodsejer event Det gule hus i Nybro Ørre og Omegns Lystfiskerforening

23. Sankt Hans SØ grillen Sinding-Ørre Borgerforening

Juli

28.
31. Vildbjerg Cup Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

August

06. 18:00 Makrel tur Hvidesande Ørre og Omegns Lystfiskerforening

20. 09:00 Ørre marked Ørre Ørre og Omegns Lystfiskerforening

20. 09:00 Ørre Marked Ørre Forsamlingshus Ørre Forsamlingshus

September

06. 13:15 Tur til Søby. Rundvisning
ved Jens Simonsen

Afgang Sinding
Forsamlingshus Ørre-Sinding Seniorklub

10.
11. 09:00 Store fiskedage Vore fiskevande Ørre og Omegns Lystfiskerforening

20. 14:00
Hvordan forbeder vi os til
den 3. alder ved Ingerlis
Sander

Sinding Kirkehus Ørre-Sinding Seniorklub

Oktober

07. 09:00 Bestands analyse Storåen Ørre og Omegns Lystfiskerforening

07. 17:00 Åben Hal Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

07. 19:00 Dark Horses Country band Ørre Forsamlingshus Ørre Forsamlingshus

November

04. 17:00 Åben Hal Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

Kalenderen


