
1

Nr. 1
28. årgang
Marts
2022

Indhold:

Side: 2
Fødselsdagsbørn

3, 4 og 5: 
Borgerforeningen
Sinding-Ørre

Side: 6 
SGIF

Side: 7, 8, 9, 10 og 11  
Kirken

Side: 12
Ørre-Sinding
Seniorklub

Side: 13
Ørre og Omegns 
Lystfiskerforening

Side: 14
Ørre 
Forsamlingshus

Side: 15
Sinding 
Forsamlingshus

Side: 16
Kalenderen



2

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. Maj  2022

Posten udkommer uge 21

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. maj  Uge 21
1. august  Uge 34
1. november  Uge 47

Tegning: Ruth Nors

 

 

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 Santana Andsbjerg
Ørre Byvej 2
Sinding
7 år d. 14. marts

Fødselsdagsbørn

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

Borgerforeningen 
for Sinding-Ørre

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 bestyrelsen for Sinding-Ørre Borger-
forening er vi kommet rigtig godt i gang 
med arbejdet. Vi har fordelt forskellige op-
gave- og ansvarsområder, og vi glæder os 
meget til at fortsætte med at videreudvikle 
Sinding-Ørre i samarbejde med borgerne. 
Vi vil gerne i dette nummer af SØ Posten 
fortælle om status for nogle af de mange 
ting, der er blevet og fortsat bliver arbej-
des videre med.

Kloakseparering af Sinding Hovedgade 
er tæt på at være udført. Der arbejdes 
lige nu med, at få planen for de bede til 
træer, der skal etableres gennem byen på 
Sinding Hovedgade færdig, under hensyn-
tagen til større køretøjer så som lastbiler, 
landbrugsmaskiner og lignende.

På Ørrevej foregår der fortsat kloaksepa-
rering. Det tegner til, at der efter arbejdet 
på Ørrevej er gennemført, vil kunne fort-
sættes med Ørrevængerne, hvor det har 
vist sig, at der er nogle utætheder, der 
skal renoveres.
Ønsket om, at få Ørrevængerne med nu, 
skyldes at der jo er anlagt aflastningsvej. 
Derfor vil være mest hensigtsmæssigt, at 
arbejdet udføres nu.

Det forventes, at alle arbejder er færdige 
senest til sommerferien i år.

Udgravning af overfladesøen for enden 
Ørrevej og på engen mod åen ved Sinding 
Hovedgade, vil først blive udført i vinteren 
2022-2023.

De grønne kommunale arealer, der er i 
Sinding, Ørre og Nybro vil sammen med 
Thomas, fra Herning Kommune blive 
gennemgået og forskellige mulige tiltag 
vil blive drøftet.

Vi vil efterfølgende orientere om tiltagene 
via Nyhedsbreve og i maj nummeret af 
SØ Posten.

På det grønne areal „Oasen Ørrevænget“, 
hvor aflastningsvejen er placeret, er der 
tidligere orienteret om tiltag.

Det er aftalt, at der når aflastningsvejen 
ikke længere skal benyttes, vil denne blive 
„omdannet“ til en gangsti. Derudover vil 
der blive bibeholdt èt til to åbne steder, 
hvor der kan stilles borde og bænkesæt. 
Derved får vi alle muligheden for et hvil, 
en hyggesludder og lignende.
I faunastriberne, der blev etableret i for-
året 2021, er der en del toårige planter, så 
der vil blive blomstrende striber igen i år.
Desuden skal der plantes nogle frugttræer 
og -buske. Samt nogle træer, der skulle 
kunne optage en del vand, da det jo er 
et ret vådt areal.

På Ørrevej foregår der fortsat kloakseparering.
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Borgerforeningen 
for Sinding-Ørre

„SØ-Tanken“, der består af; Kristina S. 
Kaspersen, Winnie Højer, Anne Marie 
Søe Nørgaard, Maja Bang, Gitte Jensen 
og Bodil Jensen arbejder fortsat med 
forskellige tiltag for at medvirke til trivsel, 
udvikling og udbygning af Sinding-Ørre.
Lokaludvalget for „De fire hjørnestene“, 
der består af; Benny Jeppesen, Jette Mad-
sen, Anne Marie Søe Nørgaard og Bodil 
Jensen fortsætter processen med færdig-
gørelse af etape 1 og 2, samt planlægning 
af etape 3 og 4.

Det vi ved p.t. er, at der bliver opsat et skilt 
ved den gamle stenkiste i Nybro med en 
lydhistorie om åerne, Nybro og Ørrevad.

Der vil i løbet af foråret blive udarbejdet 
lydhistorie om Sindinggaard samt om 
Grusgraven og teglovnene.
Vandreruten, Sinding Bjerge skal opgra-
deres, så ruten svarer til den virkelighed, 
der er med stiføringen.  
Projektet „Verdensmålsgavl“ vil blive 
omtalt særskilt her i bladet, men bemærk 
gerne, at der er fernisering af kunstværket 
på gavlen af Sinding-Ørre Midtpunkt lør-
dag den 29. april klokken 14.00.

Det har tidligere været annonceret, at der 
ville være fælles foredragsaften den 10. 
februar med Søren Vester under temaet 
„Se mulighederne i landsbyen“.

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.

Dette arrangement er rykket til den 26. 
april, og der vil være omtale andet sted 
i bladet.
Søndag den 27. februar er der fastelavns-
fest i Sinding Forsamlingshus klokken 
14.00.
Danmarks Naturfredningsforening afhol-
der affaldsindsamling mellem den 28. 
marts til og med den 3. april.
Vi vil i både Ørre og Sinding samle affald 
lørdag den 2. april klokken 9.30.

Vandreruten, Sinding Bjerge skal opgraderes, så ruten svarer til den virkelighed, der er med sti-
føringen.

Der startes på Ørre Naturskole og ved 
Sinding Forsamlingshus med morgenkaffe 
og rundstykker. Når det er nydt, fordeles 
gaderne og vejene, så vi kan få renset 
Sinding-Ørre for affald.
„Æ Sinding Daw“ bliver afholdt fra den 
31. maj til og med den 5. juni. Vi glæder 
os rigtig meget til et brag af en byfest – vi 
har jo to års byfester til gode.
Der vil indenfor den nærmeste tid blive 
udsendt en påmindelse om, at det er tid 
til at blive tegnet som medlem af Sinding-
Ørre Borgerforening – se endvidere an-
noncen om, hvordan det rent praktisk kan 
lade sig gøre.
 Vi ønsker alle et dejligt forår, og vi glæder 
os til, at vi kan mødes og være samme og 
hygge os.

Med venlig hilsen
Sinding-Ørre Borgerforening

Christian og Bodil.
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Borgerforeningen 
for Sinding-Ørre

Vi har tidligere annonceret, at på gavlen 
af Sinding-Ørre Midtpunkt kommer der i 
løbet af foråret til at hænge et nyt kunst-
værk. Vi er blevet udvalgt til at være en del 
af et kunstprojekt der sætter fokus på de 
17 verdensmål. Det verdensmål der skal 
formidles hos os, er verdensmål Mindre 
ulighed.
 
Fredag d. 28. januar havde vi derfor besøg 
af Mathias & Mathias, kunstnerduoen bag 
det kommende værk. De inviterede til 
workshop med fokus på netop verdens-
mål nummer 10. 
Vi arbejdede blandt andet med „Hvad 
er ulighed?“ „Hvordan ser uligheden ud 
globalt, og lokalt?“  

Det kommer til at gælde fra køreplanskif-
tet juni 2022 (se køreplanen næste side).

Meningen var at give inspiration til Ma-
thias & Mathias, så de kunne få ideer til, 
hvad vægtskålene i værket kan indeholde. 
Det er vigtigt for Mathias & Mathias at 
borgerne i Sinding – Ørre bliver en del af 
værket, og tager ejerskab over det, Det 
var derfor også rigtig dejligt, at kunst-
nerne havde sat god tid af til en rundtur i 
Sinding-Ørre inden workshoppen. Her fik 
de med Bennys formidable guidning en 
masse viden og gode historier, som kan 
være med til at danne baggrund for deres 
forståelse af vores område. 
Efter fælles pizza-spisning og oplæg fra 

Verdensmålsgavlen Sinding-Ørre

Mathias & Mathias, blev deltagerne i 
workshoppen delt ind i grupper. Det blev 
til mange spændende samtaler, og også 
nogle meget fine tegninger og modeller af 
selvtørrende ler. Tak til alle, der bidrog til 
en dejlig og spændende aften. Nu glæder 
vi os rigtig meget til at se resultatet. 

Det bliver sådan, at Mathias & Mathias 
kommer og monterer værket i ugen op til 
påske. Her vil der nok blive brug for hjælp 
fra forskellige ressource-personer i vores 
område. Dette kommer I til at høre mere 
om. Lørdag den 30. april klokken 14 bli-
ver der fernisering på værket. Sæt kryds 
i kalenderen allerede nu, og så sender vi 
en mere officiel indbydelse rundt senere.
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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
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Kirkesiden

Vi er her stadig!
Kære sogneboere. Vi har det sidste 
stykke tid været meget igennem. Smitte, 
sygdom, isolation, forandringer, barri-
erer, nedlukninger, oplukninger, hudsult 
og savn. Vi har haft svært ved at træde ud 
over vores egen dørtærskel bekymret for, 
hvad der kan møde os derude i Corona-
land.

I kirken har vi også kunnet mærke det. 
Netop det sted, hvor vi er vant til at 
færdes mange sammen, vant til at fej-
re festlige begivenheder som jul, fami-
liegudstjenester, dåb og vielser. Bænk-
ene har været skærmet af, der har været 
”begrænsede pladser” og nogle af os, har 
været nødt til at holde nallerne for os selv, 
spritte af og holde halve gudstjenester. 
Det har ikke været nemt. I mellemtiden 
har vi været ude og få stik i armen, nogle 
af os har mærket de kolde og feberfrem-
kaldende bivirkninger og en snottet tud, 
mens andre har sluppet med småskram-
mer med livet i god behold. 

Vi er en kirke som gerne vil invitere ind 
og gerne vil være en synlig del af sam-
fundet. Det gælder både i byerne og 
på landet. Vi vil gerne tænke nyt og stå 
med åbne arme og være inkluderende. 
Men det har der i den grad været sat en 
stopper for med de store tunge, grå skyer 
som har hængt over vores verden de sid-
ste to år. Men vi er her stadig!

I kirken er der som hovedregel plads til 
at komme, som man er. Man kan komme 
som syg og sårbar, man kan komme som 
rask og livsglad. Man kan komme med 
følelserne gemt væk og følelserne uden 
på tøjet. Man kan komme med foldede 
hænder eller med knyttede næver. 
Her lyder der budskab om kærlighed, 
fred og forsoning. Store ord som fylder i 
vores små liv. Men de lyder der igen og 
igen, år efter år. 

Før jeg begyndte som præst herude 
i Ørre-Sinding for over to år siden (!) 
hørte jeg den fine nydigtning af salmen 
Uberørt af byens travlhed i Kurt Kleons 
”Har du hørt om Ørre-Sinding?”, som en 
del af stillingsopslaget. Den nyere salme 
er i begyndelsen melankolsk i molakkor-
den, men slutter på en opløftende dur. 
Man kan ikke sige, at vi som kirke har 
været uberørt af sygdom og smitte eller 
at det har drevet os fra (co)vid og sans. 
Nej, det skulle ikke undre os, hvis nogle 
af os er blevet lidt mere småskøre, end 
vi var før. Vi har dog kunne leve højt 
på opture i sportslige begivenheder og 
håbet for en mere klimavenlig fremtid. 
Men vi har også haft gudstjenester med 
de samme elementer som altid, med bøn 
og salmesang, prædikener og nadver. 
Men der er et håb som det tonalt lyder i 
salmen – om en forhåbentlig klar og blå 
himmel forude. 

De næste par måneder bliver alt 
forhåbentlig som i de gode gamle dage. 
Vi kan mødes om et stort langbord til 
måltidsgudstjeneste Skærtorsdag i Sind-
ing Forsamlingshus. Vi kan fejre Æ Sind-
ing Daw med Byfestgudstjeneste ved SØ-
grillen og andre sjove og samskabende 
initiativer. Vi kan fejre kirkens største 
højtid i påskedagene og vi kan have kon-
firmationer med fyldte kirkebænke. 
Der er meget at se frem til, men vi glæder 
os så meget til, at vi sammen tager del 
i det. På den måde kan livet blive lidt 
mere meningsfyldt, lidt mere givende, 
lidt mere os. 
Nogle tænker at kirken er et sted for de 
religiøse tosser. Og det er måske rigtigt 
nok – i hvert fald set fra ét perspektiv. 
Men vi tosser vil gerne være med, med 
derude hvor det gør ondt, men også 
derude hvor vi kan fejre fællesskabet på 
trods. 

Så hvis du har en idé til hvordan kirken 
kan ”åbne mere op” eller have andre 
tilbud end det i vi i forvejen har, så byd 
ind og skriv til mig på lbm@km.dk eller 
skriv eller ring på 42465744. Vi vil prøve 
med lidt forskelligt de næste par måned-
er – og vi håber, du vil være med!

De bedste forårsønsker til jer – og håbet 
om et år i fuld flor!

Sognepræst, Lasse Bøgh Madsen

Konfirmation 2022
Søndag d. 15. maj er der konfirmation 
i begge vore kirker. 
8 unge mennesker skal fejres, og det er 
muligt at aflevere telegrammer i kirke-
husene på selve dagen, hvis man ønsker 
at glæde konfirmanden med en lille 
hilsen.

Stort tillykke til jer alle - vi ønsker jer og 
jeres familier en skøn festdag!

Ørre kirke kl. 9.00
Camilla Rusbjerg Kristensen
Katarina Martha Jane Vilstrup
Josefine Strøm Johansson

Sinding kirke kl. 11:00
Silas Tyrsted Pedersen
Mikkel Tamstrup Strunck
Sebastian Almann Alstrup Nielsen 
Lærke Højer Nielsen
Tobias Staugaard Jensen
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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
Når jeg nu skal skrive dette – får jeg øje 
på, at der er ramme omkring ”Normal” 
på min værktøjslinje. Når jeg lige tænker 
efter, så er det lidt svært at genkalde, 
hvad der ligger i ”normalen”. På nogle 
områder er det ganske givtigt, hvis man 
kan gøre, ”som man plejer”. Men på 
mange områder, er det rigtig godt og ud-
viklende (måske også lidt hårdt), når man 
IKKE kan gøre, ”som man plejer”. Mon 
ikke der i 2022 bliver plads til det nor-
male igen?
I de forskellige udvalg og i menighedsrå-
det tænkes der på en del på Hv-ordene. 
Hvad er det vi laver/skal lave? Hvem 
kommer? Hvorfor gør vi det på den 
måde? Hvad skal bevares, og hvad skal 
gøres anderledes? Hvordan kan vi lave 
”kirke for alle”?
Udover de traditionelle arrangementer 
omkring julen (som julekoncert, Lucia, 
juleaften, nytårsmusikgudstjeneste og 
helligtrekonger) – dog med et corona-
tvist, har der også været ’Rejsen til Betle-
hem’ – en bustur for Hvepsereden, hvor 
der opleves hyrder med får, Josef og Ma-

ria på æslet, vismænd og flere engle. Det 
er skønt, at de ansatte og ganske mange 
frivillige var klar til at give børnene en 
stor oplevelse. – Skulle du være blevet 
nysgerrig – så tag et kig på hjemmesi-
den: https://www.oerresinding-kirker.dk 
– hvor du kan finde billeder af Julerejsen 
2021 i galleriet.
Renoveringen af Sinding Kirke er i tank-
erne, drøftelser og arbejdet med at lave 
beskrivelser til provstiet.
Tankerne om, at vi har to kirker i vort 
sogn – og det skal vi udnytte (altid i det 
omfang ”de høje herrer” kan gå ind for 
det). Muligheden for at kunne ændre 
tårnrummet ved at få orglet ud derfra – 
og derved få skabt et rum i kirken til en 
stille stund, til babysalmesang eller hvad 
der nu kommer frem af idéer. Det er en 
spændende proces – som jo ganske givet 
ikke er færdig i år. Vi tilstræber, at både 
kirkelivet og kirkerummet bliver ved med 
at have plads til alle, og her må tradition 
og fornyelse gå hånd i hånd, både når 
det gælder aktiviteter og rammer. 
Et lidt mindre projekt, vi har gang i, er at

få skabt forbindelse mellem kirker og 
kirkehuse, så det fremover bliver nemt 
og ”driftsikkert” at transmittere lyd fra 
kirken og over i kirkehusene. Det har 
været et ønske i mange år, især i forbin-
delse med store begravelser, hvor vore 
kirker ikke kan rumme alle dem, der øn-
sker at deltage. Dejligt at det nu endelig 
lykkes at få lavet den mulighed.

Jytte Hoffmann
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Kirkesiden
 

Arrangementer 
Torsdag d. 24. mar.  18.00  SogneBio i Sinding kirkehus ”The Father”

Skærtorsdag d. 14. apr. 18.00  Måltidsgudstjeneste i Sinding forsamlingshus

Tirsdag d. 26. apr.  19.00  Fælles foredragsaften i Sinding forsamlingshus v/ Søren Vester, Thise

Søndag d. 8. maj  14.00  Alsang i præstegårdshaven, Ørre Byvej 88

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

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

      v/ Frederik Svinth

Sognebio 
“The Father”
Sinding kirkehus
Torsdag d. 24. marts kl. 18.00
Så er der igen SogneBio på programmet. 
Denne aften viser vi filmen ”The Father” 
(Faderen). Der er lavet mange gode film 
om at være pårørende til demente, men 
det er de færreste af disse, der også viser 
forløbet set med den dementes øjne. 
Flere gange undervejs tænker man, de 
må have lavet en fejl i filmen, for det 
hænger ikke sammen, men det er alt 
sammen med til at give os en fornem-
melse af, hvordan det må se ud med den 
dementes øjne. Det er der kommet en 
fremragende vellykket, gribende og vir-
kelig tankevækkende film ud af, så det 
skal nok give stof til eftertanke og samtale 
under kaffen.
Vi begynder som sædvanlig med spisning 
kl. 18.00. Prisen er 70,- kr.
Tilmelding senest torsdag d. 17. marts til 
Kurt Jeppesen på kleonjeppesen@gmail.

Alsang
Præstegårdshaven, Ørre Byvej 88
Søndag d. 8. maj kl. 14.00
For andet år i træk inviterer vi til Alsang 
i Præstegårdshaven. Velkommen til en 
eftermiddag med fortælling og masser af 
fællessang i skønne omgivelser. Medbring 
selv kaffen og kagen - og tag også gerne 
en stol eller et tæppe med at sidde på. Vi 
glæder os til at synge sammen igen.

Byfestkoncert
Sinding kirke
Tirsdag d. 31. maj kl. 19.00

I 2022 håber vi, at alting igen er normalt 
nok til, at vi kan samles til byfest. Derfor 
vil vi for 3. år i træk invitere til byfestkon-
cert med Good Time Gospel Choir un-
der ledelse af Henrik Tjagvad. Velkom-
men til en festlig aften med god musik og 
højt humør. 
Efter koncerten serverer vi lidt godt til 
ganen i kirkehuset.

Byfestgudstjeneste
SØ-grillen
Søndag d. 5. juni fra kl. 9.30
Vi glæder os til sammen at tage hul 
på byfestens sidste dag med en festlig 
friluftsgudstjeneste i SØ-grillen og efter-
følgende formiddagskaffe og foredrag i 
Forsamlingshuset. Vi får besøg af Fred-
erik Svinth, som både prædiker til gud-
stjenesten og efter formiddagskaffen vil 
inspirere os med et foredrag om ensom-
hed og fællesskab.
Det hele er som sædvanlig ganske gratis 
- så gå ikke glip af denne fine formiddag.
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Kirkesiden

I mere end 60 år har Sinding Indre Mission haft til huse på Skoletoften. Missionshuset blev bygget som afløser for det 
tidligere missionshus på Sinding Hovedgade. Mange lokale hjalp til med byggeriet, både økonomisk og med arbejdskraft. 
Og i 60 år har huset nu været rammen for mange forskellige aktiviteter, såsom mødeaftner, missionsuger, bazar, julefester, 
søndagsskole, børneklubber, osv. Vi er en flok, som stadig gerne vil samles om bibelundervisning, men vi har ikke behov for 
så stort et hus mere. Vi søgte Menighedsrådet om muligheden for at benytte kirkehusene i stedet, hvilket de sagde ja til. Så 
med udsigten til at kunne fortsætte vores møder i andre lokaler, har vi besluttet at sælge Missionshuset på Skoletoften.
Indtil huset bliver solgt, vil vore møder stadig foregå der.
MØDEKALENDER:
Onsdag 9. marts kl 19.30 Generalforsamling
Fredag 8. april kl 17.00               Familieaften med fællesspisning. Alle aldre er velkommen. Allan Trelborg er aftenens taler,  
    og han har helt sikkert også guitar med, og vil synge sammen med os. Tilmelding til Dorrit  
    29827084. Pris for voksne 40 kr og for børn 20 kr.
Torsdag 5. maj 19.30-21.30 Mødeaften i Skibbild/Nøvling. Befrielsesvandring. Det bliver en særlig aften med fokus på  
    vores fælles historie og Jesu ord om et liv i frihed. Tag sko med til en lille vandretur.
Onsdag den 18. maj 19.30        Mødeaften. Taler er Carsten Hoffmann, Vildbjerg

Indre Mission: Sinding Missionshus bliver sat til salg

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

Fælles foredragsaften: “Se mulighederne i landsbyen” 
v/ Søren Vester
Sinding forsamlingshus
Tirsdag d. 26. april kl. 19.00
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. Søren Vester kan med 
sin fortælleglæde og entusiasme inspir-
ere til at føre egne drømme og ideer ud 
i livet samt til at blive aktive deltagere i 
lokalsamfundet. Søren er kendt fra tv, 
bl.a. “I hus til halsen” og “Søren Vesters 
Have” på. DR1.
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 opbakn-
ing til en spændende aften i det gode 
lokalsamfunds tegn.
Entre: kr. 100,- inkl kaffe. Tilmelding 
senest 11/4 til Hanne Lynderup (han-
nelynderupmadsen@gmail.com) eller 
Gitte Jensen (gitjensen@gmail.com).

Bibelgruppen samles:
23.03.  Eva og Jens Thyssen, Asbjergvej 8
20.04.  Grethe og Kurt Jeppesen, Asbjergvej 12
11.05.  Jytte og Bjarne Hoffmann, Kroghøjvej 4
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Kirkesiden

Gudstjenester 

MARTS
6. 8.45 Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen
  1. søndag i fasten
13. 10.00 Ørre kirke, Lasse Bøgh Madsen 
  2. søndag i fasten 
20. 10.00 Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen 
  3. søndag i fasten
27. 8.45 Ørre kirke, Lasse Bøgh Madsen
  Midfaste

APRIL
3. 10.00 Ørre kirke, Asger Grove Korsholm
  Mariæ bebudelse
10.  10.00 Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen
  Palmesøndag (kirkekaffe v/ konfirmanderne)
14. 18.00 Sinding forsamlingshus, Lasse Bøgh Madsen
  Skærtorsdag - måltidsgudstjeneste (med tilmelding - se omtale)
15. 10.00 Ørre kirke, Lasse Bøgh Madsen
  Langfredag
17.  9.30 Ørre kirke, Lasse Bøgh Madsen
 11.00 Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen
  Påskedag
18. 8.45 Ørre kirke, Daniel Dørken Kristiansen
  2. påskedag
24. 8.45 Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen
  1. søndag efter påske

MAJ
1.  10.00 Ørre kirke, Lasse Bøgh Madsen
  2. søndag efter påske
8.  10.00 Sinding kirke, Per Toftdahl
  3. søndag efter påske
13. 10.00 Ørre kirke, Lasse Bøgh Madsen
  Bededag
15.  9.00 Konfirmation i Ørre kirke, Lasse Bøgh Madsen
 11.00 Konfirmation i Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen
  4. søndag efter påske
22. 8.45 Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen
  5. søndag efter påske
26. 8.45 Ørre kirke, Daniel Dørken Kristiansen
  Kr. Himmelfartsdag
29. 10.00 Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen
  6. søndag efter påske

JUNI
5. 9.30 Byfestgudstjeneste i SØ-grillen v/ Frederik Svinth
  Pinsedag (se omtale)
6. 10.00 Hedeagerkirken, Herning, Lasse Bøgh Madsen m.fl
  Fælles friluftsgudstjeneste

Skærtorsdag -
Måltidsgudstjeneste
Sinding forsamlingshus
Torsdag d. 14. april kl. 18.00

Skærtorsdag er dagen, hvor Jesus afhold-
er sin sidste nadver med disciplene. Det 
er samtidig det første officielle nadver-
måltid og 2000 år senere mødes vi stadig 
ved det samme bord, for at tage del i fæl-
lesskabet omkring mad og drikke og spise 
brød og drikke vin eller saftevand. 
Denne aften bliver en særlig aften med 
fokus på det indstiftede måltid, som vi 
deler i fællesskab omkring et langbord, 
som bliver stillet op i Sinding Forsam-
lingshus.

Gudstjenesten begynder med et bord-
vers, der vil være en kort læsning og bøn, 
hvorefter nadveren bliver instiftet med et 
koldhævet surdejsbrød og druevin eller 
saftevand. Nadveren foregår siddende, 
mens præsten uddeler. 
Under nadveren vil der være stille musik, 
så der bliver tid til sansning, fordybelse 
og eftertanke. Vi slutter gudstjenesten af 
med Fadervor og et bordvers.

Derefter er der fællesspisning. Menuén 
bliver sandsynligvis noget mellemøstligt, 
som både er for voksne og børn. Der vil 
være mulighed for at købe drikkevarer.
Tilmelding: senest d. 10. april til 
præst, Lasse Bøgh Madsen på SMS til 
42465744 eller på mail: lbm@km.dk. 

Nærmere info følger vedrørende spisning 
på Facebook og hjemmesiden. 
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Ørre-Sinding Seniorklub

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 
hovedsagelig 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.
I november 2021 fejrede vi 50 års jubi-
læum med et års forsinkelse. Festen blev 
afholdt i Sinding forsamlingshus med del-
tagelse af 61 medlemmer inkl. indbudte 
gæster. Nedenunder er vist nogle billeder 
fra festen.
Vores sommerudflugt i maj måned 2022, 
vil gå til Sønderjylland, hvor vi vil gense 
nogle af stederne og højdepunkterne 
fra Genforeningen i 1920, blandt andet 
stedet, hvor Kong Christian X red over 
den gamle grænse på sin hvide hest. Der 
vil blive serveret kaffe og rundstykker 
på Skamlingsbanken, hvorefter vi kører 
til Christiansfeld. Der vil blive serveret 
en middag på den gamle Grænsekro og 
eftermiddagskaffen indtager vi på Kon-
geåkroen.
Program for Seniorklubbens aktiviteter 
kan rekvireres hos bestyrelsesformand, 
Frede Christensen på tlf. 30 32 95 94.

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.
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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

På nuværende tidspunkt har vi ikke afholdt 
vores generalforsamling, men vi forsøger 
om det ikke kan lade sig gøre i februar.

Mens vi venter på, at vi igen kan komme 
ud for at fiske i åen (1 marts), så kunne 
man tage ud til kysten eller til en Put and 
Take sø for at fiske. 
Hvis det fryser, og det er for meget vinter, 
og det ikke er til en fisketur, kan man gøre 
grejet klar til den nye sæson. 
Det kan være der købes noget nyt, alt 
imens man drømmer om den nye sæson 
og de store fisk man fanger. Det kan være 
den nye stang man har investeret i, der 
næsten ingenting vejer og bare kaster 
fantastik. Men vi ved også at nyt grej ikke 
nødvendigvis fanger fisk, det er dog rart at 
man ikke går ned på grej, især hvis man 
skulle møde andre.  Og forventningens 
glæde er ikke så dårlig en ting.

I februar skal vi (skarvreguleringsholdet) 
til temadag om erfaring i regulering. Vi 
skal mødes med 3 andre hold, et hold fra 
Gudenåen, Grindsted å, og Vidåen. Det 
bliver spændende at høre de andre hold, 
hvordan de griber det an. Det er jo et 
projekt som gerne skal hjælpe stallingen 
på fode igen. I vore fiskevande er det kun 
i Storåen opstrøms Nybro der er stalling 
tilbage, så den er meget sårbar. Så der 
bliver gjort meget for at bevare den. Der 
er også planer om udlægning af gydegrus.
Hvilke planer er der for 2022.? Ja det 
er nok nogle af de samme og noget 
nyt. Det nye kunne være at komme ud 
at sejle (kutter) efter makrel eller torsk. 
Vi vil nok stadig holde fast i fiskeskole, 
fiske konkurrence, vandpleje projekt 
med Sinding skole mm. Gode ideer er 
altid velkomne. Jeg vil lige minde om at 
kontingentet skal betales inden man går 
til åen, og fisketegnet ligeså. 

Med ønske 
om et godt fiskeår.

Knæk og bræk 
Søren 
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Oversigt over
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

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

 

West for Wrist    
23. april 2022        

kl. 20.00 
Dørene åbnes kl. 19.00 

 

160 kr. pr. billet 

Bestilling ved  Jette Madsen – telefon 23 39 45 99 

Betaling på mobilepay 17 36 78 (Husk at skrive navn på) 

 

Vi ses i Ørre Forsamlingshus 
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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.

Tønde-
slagning

Sinding-Ørre Borgerforening 

og Sinding forsamlingshus 

afholder fastelavnsfest i Sin-

ding forsamlingshus søndag, 

d. 27/2-2022 klokken 14.00.

Der vil være tøndeslagning i 

4 aldersgrupper med efter-

følgende kaffe og fastelavns-

boller, samt slik og sodavand 

til børn under 12 år.

Prisen pr. voksen (over 12 år) 

er 50 kr.
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Kalenderen


