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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.21 78 88 42
 
Oplag: 500 stk.

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

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

Datoer til kalenderen: oprettes via 
Conventus systemet.

Se også: www.sinding-oerre.dk

Annoncer: Mia B. Andersen, Ørre.

Sats og tryk: Aulum Bogtryk & Offset

Næste deadline:  1. November  2022

Posten udkommer uge 48

BEMÆRK
Tekst-sider:
1/1 side:        1050.- kr.
1/2 side:          525.- kr.
1/4 side:          350.- kr.
1/8 side:          225.- kr.
Annoncer/reklamer:
1/1 side:        1.500.- kr.
1/2 side:           750.- kr.
1/4 side:           400.- kr.
1/8 side:           250.- kr..

Foto:
Lokalhistorisk Arkiv Sinding-Ørre

 

 

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 
 

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

Fødselsdagsbørn

Vi afslutter en rigtig god og aktiv 
udendørs sæson på vore riffel- / pistol og 
bueskydnings baner lørdag d. 17.09.2022 
kl. 10.00 – 13.00
med en præmieskydning og efterfølgende 
grill arrangement. 

Vi opstarter herefter, i lighed med 
tidligere år, vores indendørs sæson på 
bueskydning i Sinding – Ørre Midtpunkt 
Hallen mandag 
d. 19.09.2022 fra kl. 18.00 til kl. 22.00. 

Vi har valgt at udvide mandag aften med 
2 timer fra kl. 20.00 – 22.00 grundet 
en høj aktivitet, og vi fastholder i en vis 
udstrækning 
torsdage fra kl. 19.00 – 21.00 ti l 
ungdomstræning / specialtræning / 
seniorskydning / firma arrangementer etc.

Vi håber at se mange af vore lokale 
bueskytter til endnu en spændende 
indendørs sæson i Sinding – Ørre 
Midtpunkt.

Tages Kolonial, Sinding
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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,  Tlf. 2032 6212
Flagmand i Ørre: 
Jesper Kidde, Tlf. 3135 0108

Oversigt over
bestyrelsen:

Borgerforeningen for
Sinding Ørre

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

Hvor var det fantastisk dejligt, at vi igen 
kunne afholde æ Sinding daw med hygge, 
samvær og fællesskab.
Der skal lyde en meget stor tak til alle 
de mange forskellige, der har arrangeret 
og afviklet tilbud og aktiviteter i løbet af 
byfesten.
De mange frivillige, der har taget vagter 

Æ Sinding daw
for at få det hele til at lykkes, skal bestemt 
også have en kæmpe stor tak.
Vi glæder os allerede til næste års æ 
Sinding daw, der afholdes fra den 1. til 
den 6. juni
Med venlig hilsen og ønske om en dejlig 
sensommer til alle.
Sinding-Ørre Borgerforening

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.

Vi vil i dette nummer af Sø Posten blot 
lige orientere om, at den årlige general-
forsamling ikke afholdes i oktober, men 
den 7. marts 2023
Det er jo sådan, at der på den seneste 
generalforsamling i oktober 2021 blev 
besluttet den ændring, at regnskabspe-
rioden går fra 1. januar til 31. december 

i stedet for som tidligere fra 1. oktober til 
30. september.
Medlemskab af Sinding-Ørre Borgerfor-
ening er med ændringen nu gældende 
for kalenderåret.
I novembernummeret af Sø Posten vil 
vi orientere om status for igangværende 
projekter.

Generalforsamling
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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.

Sinding forsamlingshus er kommet godt 
i gang oven på corona årene og de 
gentagne nedlukninger og vi har klaret os 
bedre igennem end nogen i bestyrelsen 
havde turde håbe på – ikke mindst med 
muligheden for at søge om hjælp til 
faste udgifter fra Herning kommunes 
Jubilæumsfond.

I år har dette ikke været en mulighed og 
da fristen for ansøgning til renoveringer 
faldt sammen med en ny nedlukning 
besluttede bestyrelsen at der ikke kunne 
tages af kassebeholdningen til yderligere 
renoveringer når vi ikke kendt længden af 
nedlukningen, dette skal ses i lyset af at 
vi står med et rimeligt godt vedligeholdt 
hus i forvejen.

Udlejningen har ikke været overvældende 
efter coronaen – men fuld forståelse for 
at folk ser tiden an inden der skal holdes 
fest – vi håber det bedre sig i anden halvår 
af 2022. 

Desværre kom „Vildbjerg cup“ heller ikke 
til Sinding i år pga få tilmeldinger– men 
alting har sin tid. 

Banko går strygende, enkelte gange efter 

nedlukningen har vi skrabet bunden men 
totalt set har vi tjent bedre end nogen af 
foreningerne bag har turdet håbe på.

Vedligeholdelses / Rengøringsdag:
Lørdag den 10. september 2022 har 
vi planlagt en Vedligeholdelses og 
rengøringsdag, og vi håber så mange 
som muligt har lyst til og give os en større 
eller mindre hånd denne dag – vi sørger 
naturligvis for fuld forplejning startende 
med rundstykker klokken 09.00.

Vi skal have talt servicen op, rengjort 
køkkenet i alle krogene og fjernet 
spindelvæv med mere i de andre lokaler.
Endelig skal de røde telefonmaster fjernes 
rundt om parkeringspladsen og erstattes 
af stolper og kæder lig det der er på 
parkeringspladsen ved midtpunktet, og 
så håber vi på der kan findes nogle der vil 
give bænkene en tur med lidt sandpapir 
og træbeskyttelse.

Alle – store som små – unge som „mere 
modne“ er yderst velkomne, der er 
opgaver der kan bestrides af alle. Kan du 
nogle timer eller hele dagen – kom frisk 
– vi glæder os til og se dig.

Generalforsamling:

Tirsdag den 24/10 2022 afholdes der generalforsamling 
i Sinding forsamlingshus klokken 19.00.

Dagsorden ifølge vedtægterne
Vi starter med en omgang „Stegt flæsk med Persillesovs, kartofler og rødbeder“ 
klokken 18.00, tilmelding er ikke nødvendig bare mød op – forsamlingshuset 
er vært. 

Under generalforsamlingen er der kaffe og små kager.
I år er Johannes og Inga på valg, Johannes modtager gerne genvalg men Inga 
har efter 10 års tro tjeneste valgt at det er tid og stoppe, bestyrelsen takker 
hende for en kæmpe indsats gennem årene og håber der findes en ny person 
der brænder for at deltage i bestyrelsen.

      Vi glæder os til at se jer.
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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
Her i sommervarmen, bliver man let noget 
dvask og ugidelig. Det samme synes at 
gælde fiskene, det eneste der bider, er 
insekterne. Der er dog undtagelser fra 
reglen, som min gamle tysklærer ville have 
sagt, aborrerne synes at være aktive trods 
varmen, og man kan have et fornøjeligt 
fiskeri efter disse. Ellers er det tidligt om 
morgenen eller aften/ nat fiskeri der er 
mest givende.
En anden fiskeart som hører sommeren 
til, er makrellen. Den hører til tunfami-
lien, og har ingen svømmeblære, så den 
må svømme hele tiden for ikke at synke 
til bunden. Makrellen kommer i juli og 
august, og med et par dage med østen-
vind kommer de så tæt på kysten, at vi kan 
fange dem fra land. Man kan også sejle 
ud med en båd og fiske efter dem, så er 
man ikke så afhængig af vejret, det skal vi 
prøve her i august.

Fiskeskolen var som sædvanligt fuldt boo-
ket med 25 elever, og os 4 m/k’er som 
instruktører. Vi blev dog lidt udfordret 
fordi der var 13 nybegyndere, der ikke 
havde prøvet at fiske før, så vi havde nok 
at se til i starten. Børnene er dog hurtige 
til at lære, og nogle af dem der har noget 
erfaring, er god til at hjælpe de andre. Der 
blev fanget en del aborrer, så alle havde 
en god dag.
I den kommende tid kommer der til at 
ske følgende: Ørre marked hvor vi har en 
stand, med en spændende konkurrence. 
Anden weekend i september vores fiske 
konkurrence. I oktober bestandsanalyse 
i Storåen af stalling. Så har vi samarbejde 
med skolen med vandpleje her i efteråret, 
så det bliver et spændende efterår.
Håber vi ses derude knæk og bræk.

Ørre-Sinding Seniorklub
Seniorklubben er en velfungerendefor-
ening for medlemmer fra vores område. 
Vores formål er at samle seniorerne til 
godt samvær. Samværet består hovedsa-
geligt af foredrag, samt enkelte virksom-
hedsbesøg. 
Desuden afholdes der en årlig sommer-
udflugt med bus og en halvdagsudflugt, 
hvor vi kører i egne biler, samt en årlig 
julefrokost Program for Seniorklubbens 
aktiviteter kan rekvireres hos bestyrelsen.
Nuværende medlemmer, som endnu ikke
har betalt kontingent for indeværende år, 
kan betale som nedenfor anført. Medlems-
kontingent for nye medlemmer for den 
resterende del af året udgør 50 kr.

Julefrokost

Seniorklubben afholder den årlige julefrokost, 
tirsdag den 22. november 2022 kl. 12.00, 

i Sinding Forsamlingshus.

Bestyrelsen håber, at rigtig mange medlemmer vil tilmelde sig. 

Seneste frist for tilmelding 
er den 12. november 2022
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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

 GENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 15. 
september 2022 kl. 19.30 i Sportscafeen, Sinding-Ørre Midtpunkt.
Tilmelding til spisning fra kl. 18.30 – se www.sindinggif.dk
Ledergruppen Sinding GIF.

 TRIVSEL OG MOTION

 BOB

Bob turneringen starter mandag 
den 3. oktober kl. 18.30 i hallen. 
Jeg glæder mig til at se rigtig 
mange spillere, så vi kan få 
en spændende turnering, 
samt hyggeligt samvær med 
hinanden. 

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

Husk ved tilmelding at oplyse, hvem man har som makker. 

Tilmelding senest den 25. september på www.sindinggif.dk eller til Anders 
på t1f. 21650583 

Med venlig hilsen 
Anders Josefsen.

.

Sommeren er ved at være forbi, og efteråret er lige om hjørnet.
Så vi begynder mandag den 3. oktober kl.13.30.

Vi mødes i Sportscafeen i Midtpunktet. 
Der er mange muligheder for at få en hyggelig 
eftermiddag sammen med andre.
Du kan spille brætspil – bowls – petanque – 
billard – og hvad vi ellers finder ud af.

Alle er velkomne, så kom og få en hyggelig 
eftermiddag.
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening

Sidst skrev jeg, at en dejlig ny kroketsæ-
son, var startet. Allerede nu begynder den 
at gå på held, rent turneringsmæssigt.

I år har vi haft 2 hold, som har spillet turne-
ring. Et A1 hold og et M1 hold. A1 holdet 
har spillet sig til Danmarksmesterskaber i 
september. M1 holdet mangler 2 kampe, 
men ligger nogenlunde, og har mulighed 
for at kvalificere sig til DM.
4 Par har deltaget i turnering. A1 og M1 
har kvalificeret sig til DM, og skal spille i 
Vorbasse, den 10. september.

I enkeltmandsturnering, er der 4, som har 
deltaget. B1, A1 og M1, har deltaget. Rita, 
Finn og Jørgen, skal spille DM i Gilleje, 
den 10. september. Grethe fik en 4. plads 
i M1, ud af 8 mandlige spillere, så „hun“ 
må nøjes med at være klapper.

Helt fantastisk, har vi inden for det seneste 
år, fået 2 nye spillere og begge spillere er 
„født“, med en kroketkølle i hånden. Kir-
sten fra Gjellerup begyndte sidste efterår 
og Svend er startet i foråret.
Kirsten har allerede spillet med i turnering 
for Par. Rita og Kirsten spillede sig til en 
flot 2. plads i turneringen.

Æ Sinding Daw, blev nøjagtig lige så 
god, som den plejer at være. Fuldt hus 
af spillere. Der kom endda 2 spillere 
mere, end der var registreret tilmeldt. 2 
fra Borris, havde tilmeldt sig, men mailen 
var ikke gået igennem til undertegnede. 
Derudover var der 20 på venteliste. Jør-
gen og jeg gav selvfølgelig vores plads til 
gæstespillerne, selvom gæsterne kom til at 
spille i en højere række, end de vanligvis 
spillede i. Jeg tror dog, at de havde en god 
dag. Som Fritiof siger,“ jeg tror 100 % på 
mig selv“, men jeg rammer alligevel ikke, 
når det gælder.
Benny fra Ørre, filmede i teltet og lidt på 
banerne. Dejligt. Delte i øvrigt dagen på 
Facebook.

Kroket

Nogen af os, har deltaget i kroket cam-
pings i henholdsvis Give, Ølgod og Vemb. 
Ingen af os gjorde sig særlig gældende, 
men vi var med. Jørgen fik dog en 2. plads 
i Ølgod. Min planlagte makker, valgte, 
at „skvatte“ på badeværelset aftenen 
før turneringsstævnet. Det er groft, hvad 
man kan gøre, „hvis man er utilfreds med 
tildelte makker“, hvad jeg nu ikke tror, at 
han var. Han røg på Esbjerg sygehus med 
fuld udblæsning, da han havde fået en 
fæl flænge i bag hovedet,. Eftersom han 
fik blødfortyndende medicin, blødte han 
uhensigtsmæssigt meget og måtte forblive 
på hospitalet et døgn.

MOTIONS-BADMINTON

På grund af mange afbud i Ølgod, sendte 
vi bud efter Anders, som plejer at være 
med i Ølgod. (Han havde kun flytning i 
hovedet og mente ikke, at havde tid til at 
deltage, men kom dog). Heller ikke han 
gjorde sig gældende. Havde fået en lidt 
ringe makker. Men han var med og Karen 
var klapper.

Vi glæder os til at se Dagny igen, selvom 
det nok først bliver i 2023. Hun er sej. 
Tror det er hendes held, at hun altid har 
været aktiv. Vi har det sjovt, selvom kroket 
også kan være en farlig sport. Egon havde 
glemt, at der var spændt snore op, og 
faldt og brækkede sit venstre håndled. Vi 
glæder os til at se Egon igen.
På grund af Vildbjerg Cup, inviterede vi 
Vildbjerg Kroketklub til at spille i Sinding, 
hvilket nogle spillere benyttede sig af.
Vi har stadig plads til nye spillere. Kom og 
vær med. Vi spiller stadig tirsdag aften kl. 
17.00 og torsdag kl. 13.00.

P.V.A.
Sinding Kroketafdeling
Grethe Buus Poulsen
Tlf. 28512503

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

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

Booking af baner i weekender og for gæster 
tirsdage og torsdage kan gøres på 
www.getevent.dk
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening

Sinding Event 2023 præsenterer HULA HULA
Der er nu mulighed for at forhåndsreservere billetter til den 25. februar 2023 til specialpris
(inden det officielle billetsalg starter).

Er du da fuldstændig Vimmer….svej?
– Aldrig har en lille båd gynget så meget!
Hula Hula er Danmarks fedeste tribute til Bamses musik, og aldrig har du hørt noget der rammer så tæt 
på originalen – der er virkelig smæk(buks) på drengen når de tygger sig igennem de mange mange hits 
gennem tiden.
Ingen byfest uden Bamse, ingen festival uden venner – så venner kom og se, nu springer de ud, og 
springer alle festlige rammer!
Hula Hula består af:
Michael Kratz (Lead Vokal & Guitar), Claus Sigmann (Guitar & Kor), Allan Ringgaard (Keys, Harmonika & 
Kor), Brian Lauridsen (Bas & Kor), Claus Winther (Trommer).
www.https://hulahula.dk/

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 
1/12-2022 kun kr. 300,-
Billetterne skal være betalt senest 
den 1. december 2022 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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Kirkesiden

Stort tillykke!
Søndag d. 15. maj kunne disse 
8 skønne mennesker fejre deres 
konfirmation sammen med fami-
lie og andre festindbudte gæster.
Stort tillykke til jer alle sammen!

Nederst fra venstre:
Camilla R. Kristensen
Katarina M. J. Vilstrup
Lærke H. Nielsen
Josefine S. Johansson

Øverst fra venstre:
Sognepræst Lasse B. Madsen
Mikkel T. Strunck
Silas T. Pedersen
Tobias S. Jensen
Sebastian A.A. Nielsen
Foto: Jakobsen Foto

Vive le vie (et le tour)!
Jeg har en ven, som altid går meget op i 
Tour De France her i sommerferien. Han 
har selv cyklet den danske rute inden 
touren begyndte i år og så kom han med 
gode forslag til Tour de France tematikker 
ind i en gudstjenestesammenhæng. Han 
stod endda og heppede og klappede, da 
cyklerne kom i deres fulde fart ned af en 
hård stigning tæt på mållinjen på én af 
de første etaper i landet. 
Mange af os, har ligesom min ven, fulgt 
meget med i årets tour, hvis ikke i virke-
ligheden, så klistret til skærmen. Det var 
specielt at se cyklisterne cykle igennem 
kendte danske landskaber i Sønderjyl-
land, særlige områder, som har haft en 
stor betydning for vores danske historie. 
Det var stort at se Magnus Cort i den 
prikkede trøje på et par etaper, men 
størst var det da at se Jonas Vingegaard 
vinde det hele – selvfølgelig med hjælp 
fra sit hold. I et interview inden næstsid-
ste etape (den sidste rigtige etape – den 
sidste er jo bare ren parade), havde Jonas 
Vingegaard sagt til sin kone og sin datter, 
at i dag ville han vinde etapen for dem. 
Og det blev en spændende dag, hvor 
han selv for et øjeblik mistede balancen 
og Pogačar styrtede. Og alligevel vandt

han og ventede endda på sin rival, for at 
følge med ham i mål.
Vi kender det alle sammen, når vi konkur-
rerer. Vi vil gerne vinde. Men som Svend 
Brinkmann skrev på de sociale medier: 
hvis ikke Vingegaard vinder Touren, så 
har han vundet alligevel. 
Så hvornår vinder vi i livet? Det gør vi 
nok, når vi glædes ved vores liv. Og 
hvornår glædes vi så ved vores liv? Gør 
vi det, når vi vinder Tour de France? Gør 
vi det, når vi vinder lykken i en god høst? 
Gør vi det, når sommerens oplevelser 
har gjort os klogere på livet? Gør vi det 
ikke, når vi tager den rigtige beslutning, 
som føles godt for os? Gør vi det måske 
ikke også i det små – i et blik eller et fær-

digt projekt, som har stået på længe?
Livet er smukt – når vi glædes ved det. Så 
er der ikke kort tid mellem smilene. Men 
én af kernefortællingerne i vores verden 
handler om opofrelse. Om at nogen gør 
noget for nogen. Om at vinde livet, på 
grund af kærlighed. Og selvom sejr og 
succes er godt og stort, så hørte vi også 
Vingegaard sige, at han nu også glædede 
sig meget til at være der hjemme og ligge 
i sofaen sammen med sin familie. 
Opofrelse er også nogle gange at give 
op, give efter og give sig selv lidt at finde 
fred og hvile i. Det tror jeg, vi fint kan 
på huske på denne sommer, hvor livet 
vandt (og vi vandt touren selvfølgelig). 

Lasse Bøgh Madsen

Foto: GUILLAUME HORCAJUELO © Ritzau Scanpix 
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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

Organist
Hanne Jensen

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

Kirkebetjeningen har alle fast fridag 
om mandagen

Menighedsrådet

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

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

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

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

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

Nyt fra menighedsrådet
Sommeren er over os – og det betyder 
for mange, at det er tid til at trække 
stikket for en stund. Men der er også 
andre, som frustreres over, at rytmerne 
brydes, og man måske sidder alene. En-
somhed og fællesskab kom også i fokus 
ved årets byfest.
Det var dejligt at opleve en byfest igen... 
Dejligt at mærke fællesskabet her i sog-
net på kryds og tværs af de flokke, vi nor-
malt mødes i. Selv om man kan tænke, 
at vi ”gør som vi plejer” – så kan det jo 
være ganske vanskeligt at huske, hvordan 
”plejer” er. Men traditionen tro havde vi 
en dejlig koncert i kirken til at starte by-
festen – og Frederik Svinth var prædikant 
i SØ-grillen om søndagen og bød på et 
foredrag i forsamlingshuset, hvor han 
fortalte om fællesskab og ensomhed. ”At 
høre til” – det modsatte af ensomhed - 
er noget, vi alle har ansvar for, påpegede 
han. I et lokalsamfund som vores er det 
godt at blive mindet om dette fælles ans-
var for, at alle her må føle, at de hører til. 
Frederik Svinth fortalte også om forskel-
lige former for ensomhed. Den selvvalgte

ensomhed – som vi fx ser i ”Alene i vild-
marken”, hvor man søger sig selv, for at 
finde ud af, hvem er jeg? – og hvem vil 
jeg gerne være? Modsætningen er den 
ensomhed, hvor man mister evnen til at 
forandre situationen, og hvor man har 
brug for hjælp til at høre til. 
Frederik Svinth har været med til lave 
en hel del spil – hvor der er forskellige 
måder og emner til at få samtalen i gang. 
Vi har i menighedsrådet prøvet en lille 
del af et spil til ”dagens drøftelse” (et 
fast programpunkt på vore menighed-
srådsmøder, hvor vi på skift vælger et 
emne til drøftelse). Spillet var en fin 
måde at få drøftet et emne. Hver fik en 
opgave, hvorfra man skulle byde ind om-
kring det fælles emne. Kirken har købt 
nogle forskellige spil – så hvis du kunne 
have lyst til at prøve et spil, kan du henv-
ende dig til Lasse og låne dem.
Renoveringen af Sinding kirke er stadig 
et varmt emne, som vi bruger mange 
tanker og timer på, men der er, som vi 
før har oplevet, langt fra idé og tanke til 
udførelse. Vi er i færd med at finde en ar-        

kitekt og håber at finde en, der taler og 
tænker med os, og som kan hjælpe os 
igennem processen med renoveringen.
En ny sæson med arrangementer er 
på vej – og i folderen, som følger med 
Posten denne gang, kan du få et overblik 
over dem alle. Vi glæder os til at være i 
fællesskab med DIG.

Jytte Hoffmann                                                 
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Arrangementer 
Søndag d. 18. september  11.30  Høstfest i gårdspladsen v/ Ørre præstegård

Onsdag d. 21. september  14.00  Læseklub i Sinding kirkehus

Torsdag d. 29. september  18.00  SogneBio i Sinding kirkehus ”Her”

Onsdag d. 26. september   14.00  Læseklub i Sinding kirkehus

Søndag d. 30. oktober   10.00  BUSK-gudstjeneste og minikonfirmandafslutning i Sinding kirke

Tirsdag d. 1. november  19.30  Spil Dansk Aften i Sinding forsamlinghus

Onsdag d. 16. november  14.00  Læseklub i Sinding kirkehus

Torsdag d. 24. november  18.00  SogneBio i Ørre kirkehus ”The Master”

Høstgudstjeneste og Høstfest
Søndag d. 18. september
Sinding kirke kl. 10.00 / Ørre præstegård kl. 11.30
I år prøver vi at gribe høstgudstjenesten 
og den tilhørende høstfest an på en lidt 
anderledes måde. Fremover vil der være 
én fælles gudstjeneste i stedet for høst-
gudstjeneste i begge kirker, som der tra-
ditionelt har været. I år er det i Sinding 
kirke kl. 10.00. 
Til gudstjenesten er det muligt at give en 
høstgave til en velgørende organisation, 
enten ved at benytte den gule høstku-
vert, som er omdelt med denne udgave 
af Posten eller via kirkens mobilepay (se 
kuverten). 
Tak for en god gave!

SPIL DANSK-
sangaften
Sinding Forsamlingshus
Tirsdag d. 1. november kl. 19.30

Traditionen tro inviterer vi i anledning af 
Spil-dansk-ugen til sangaften. I år er det 
beboere på Nøvlingvej i Sinding, der 
står for at udvælge og præsentere, hvad 
vi skal synge. Vi håber, at rigtig mange 
følger traditionen, møder op, synger med 
og smiler til hinanden imens - så vi sam-
men kan skabe endnu en dejlig aften i 
fællesskabets og fællessangens tegn.
Kaffe: 50,- kr.
Tilmelding senest 26. oktober til Birgit 
Christensen på 4097 6167 birgit-steen@
hotmail.com eller til Gitte Simonsen på 
tlf. 2393 8432.

Minikonfirmand 2022
I løbet af september og oktober måned 
vil der hver torsdag eftermiddag være 
minikonfirmandundervisning i Ørre kirke 
og kirkehus for alle interesserede børn i 
3. og 4. klasse.
Minikonfirmand er et frivilligt tilbud til 
alle børn, som har lyst til at lære mere om 
kirke og kristendom på en anderledes, 
spændende og sjov måde.
Vi skal synge, lege, være kreative og lytte 
til gode fortællinger i kirkens rum, hvor 
der både er plads til at have det sjovt 
sammen og til at undre sig over livets 
store spørgsmål i børnehøjde.
Alle børn på de to årgange på Sinding 
skole har fået en invitation, og vi glæder 
os til at komme i gang med forløbet.

Årets høstfest foregår samme dag fra 
kl. 11.30 - ca. 15.00 i Ørre præstegård. 
Her vil der være frokost og kaffe i telt 
i gårdspladsen samt fællessang med 
Hanne Jensen ved klaveret. Frokosten 
er gratis og drikkevarer kan købes. ALLE 
er velkomne til høstfesten, også selvom 
man ikke kan deltage i gudstjenesten.
Til høstfesten markerer vi, at årets “høst” 
er i hus på den måde, at vi hver især er

inviteret til at medbringe en del af havens 
eller markens overskud. Det kan være alt 
fra blomster til grøntsager, bær, marme-
lade eller hjemmebag. I en lille bod vil  
man kunne bytte eller købe, hvad der nu 
bliver medbragt. Indtægten her fra læg-
ges til den indsamlede høstgave fra gud-
stjenesten.

Vi glæder os til en festlig dag!
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7. sep.                   Bibelgruppe hos Eva og Jens Thyssen, Asbjergvej 8
28. sep. kl. 19.30            Møde aften sammen med Skibbild/Nøvling IM. Taler: Arne Nørgård
12. okt.               Bibelgruppe hos Grethe og Kurt Jeppesen, Asbjergvej 12
25. og 26. okt. kl. 19.30             Bibelkursus i Hammerum. Taler er Peter Rask, præst i Kirken ved søerne i Silkeborg.
9. nov.                 Bibelgruppe hos Jytte og Bjarne Hoffmann, Kroghøjvej 4
4. dec. kl. 14-17                         Adventshygge for hele familien.

Indre Missions mødekalender

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

og særegne Paul Thomas Andersen. 
Joaquin Phoenix spiller igen hovedperso-
nen i filmen, som en karakter, der ænd-
rer sig sammen med afbildningen af, 
hvordan religion og fællesskab kan være 
en farlig cocktail i et post 2. verdenskrigs- 
og traumeramt Amerika. Virkeligheden 
bliver sat lidt på prøve ved denne helaf-
tensfilm. Der vil som sædvandlig være 
spisning og efterfølgende kaffe og soda-
vand til en kort diskussion. OBS: Filmen 
bliver vist i Ørre Kirkehus!
Tilmelding senest 17.11 til lbm@
km.dk / 4246 5744. Pris: kr. 70,-

“The Master”
Ørre kirkehus
Torsdag d. 24. november kl. 18.00

Filmen giver et futuristisk indblik i ud-
viklingen af teknologi, og hvordan en en-
som mand finder trøst og samhørighed 
med en AI (kunstig intelligens).
Filmen er smukt sat op og både 
tankevækkende og hjerteskærende. Vi 
begynder med en bid mad, hvorefter der 
er filmvisning og efterfølgende kaffe, so-
davand og en kort diskussion. 
Tilmelding senest 22.9. til lbm@km.dk 
/ 4246 5744. Pris: kr. 70,-

“Her”
Sinding kirkehus
Torsdag d. 29.september kl. 18.00

Jeg, jeres præst Lasse, har taget over med 
vores Sognebio her i sognet fra Kurt Kle-
on. Det bliver helt sikkert spændende, og 
med et lidt andet udvalg af film, som vi 
skal se her de næste år. Det kommende 
år vil vi kun se film med skuespilleren 
Joaquin Phoenix (kendt fra blandt andet 
The Gladiator).

SogneBio

I første øjekast kunne man tro, at den 
første film, vi skal se sammen har filmtit-
len ”Her”, som i sætningen ”Her og nu”. 
Men det er virkeligheden det engelske 
”Her”, altså oversat til Hende. 

En film som uden at spoile for meget han-
dler om overgivelse og underlæggelse. 
Filmen er instrueret  af den interessante 

NYHED: Læseklub
Der er læseklub i Sinding Kirkehus

Onsdag den 21/9 kl 14.00
Onsdag den 26/10 kl 14.00
Onsdag den 16/11 kl 14.00
Onsdag den 7/12 kl 14.00

Man kan stadig nå at være med.

Venlig hilsen
Ruth Nors
Birgit Christensen
Bodil Erichsen
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Gudstjenester 

SEPTEMBER
4. 10.00 Ørre kirke, Lasse Bøgh Madsen
  12. søndag efter trinitatis - konfirmandvelkomst
11. 10.00 Ørre kirke, Asger Korsholm 
  13. søndag efter trinitatis
18.  10.00 Høstgudstjeneste i Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen
  14. søndag efter trinitatis (se omtale)
25. 10.00 Ørre kirke, Lasse Bøgh Madsen
  15. søndag efter trinitatis 

OKTOBER
2. 10.00 Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen
  16. søndag efter trinitatis
9. 8.45 Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen
  17. søndag efter trinitatis
16. 8.45 Ørre kirke, Daniel Dørken Kristiansen
  18. søndag efter trinitatis
23. 10.00 Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen
  19. søndag efter trinitatis 
30. 10.00 BUSK-gudstjeneste i Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen
  20. søndag efter trinitatis (se omtale)

NOVEMBER
6. 10.00 Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen
 15.30 Ørre kirke, Lasse Bøgh Madsen
  Alle Helgen
13. 8.45 Ørre kirke, Lasse Bøgh Madsen
  22. søndag efter trinitatis
20. 10.00 Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen
  Sidste søndag i kirkeåret
27. 8.45 Ørre kirke, Daniel Dørken Kristiansen
  1. søndag i advent

BUSK-gudstjeneste
Sinding kirke
Søndag d. 30. oktober kl. 10.00

BUSK er en forkortelse for Børn Unge 
Sogn Kirke, og rundt om i flere kirker  i 
hele landet har man denne søndag sær-
ligt fokus på disse elementer. Her i sognet 
vil vi igen i år gøre ekstra ud af denne 
gudstjeneste, som er for ALLE i sognet; 
børn, unge, familier og ældre.
Konfirmander og minikonfirmander 
medvirker ved gudstjenesten, som i øvrigt 
fungerer som afslutning på minikonfir-
mandforløbet, som finder sted i septem-
ber og oktober måned.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe, 
rundstykker og hyggeligt samvær i kirke-
huset, og vi håber, at mange vil bakke op 
om denne festlige fællesskabsfejring.

Babysalmesang i
Sinding kirke
Onsdage kl. 10.00
Opstart d. 24. august

Babysalmesang er et gratis tilbud for dig, 
der er på barsel med din baby under 1 
år.  Det er ikke nødvendigt at have kend-
skab til hverken salmer, kirken eller det 
at synge. Eneste forudsætning er, at du 
har lyst til en lille times ukompliceret 
nærvær sammen med din lille søn el-
ler datter i kirkens stemningsfyldte rum. 
De musikalske aktiviteter i kirken ledes 
af kirke- og kulturmedarbejder Hanne 
Lynderup og organist Hanne Jensen. 
Efterfølgende er der forfriskning og hygge 
i kirkehuset. Tilmelding til Hanne L på 
21297060. 
Læs mere på oerresinding-kirker.dk
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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

Ørre 
Forsamlingshus

Dark Horse Country Band
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 iår.
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)

Julemarked i Ørre Forsamlingshus
Vi gentager succesen fra 2021 hvor vi havde en hyggelig lørdag i forsam-
lingshuset.
Vi har valgt lørdag d.12. november 2022, hvor vi starter kl. 10 og slutter 
kl.14. Kunne du tænke dig en bod så tilmeld dig til:
Marie mobil 26746166 eller Kathe mobil 27642608
Pris pr. bod 100 kr. inkl. Kaffe og rundstykke (=1 bord 90 x 200 cm)
der er plads til max 12 boder i salen. Senest tilmelding d. 4. november. 

Nyhed: Der modtages en indgangs billet ved døren ind til salen, billetten 
som er gratis, gælder for hele dagen, og kl. 11-12 og kl. 13 udtrækkes 4 
gaver, på indgangsbillettens nr. dog kræver det at man er til stede.
Gaverne er sponsoreret af udstillerne
I vores lille bod kan der købes: Gløgg og æbleskiver, kartoffelsalat og frika-
deller, kaffe og the, øl og sodavand og lidt andet mundgodt.
Ovenstående kan nydes oppe på scenen.
Vi glæder os til at se jer på denne dejlige dag i Ørre Forsamlingshus,hvor 
der er fri entre. 
Corona: Vi tager forbehold for gældende regler/vilkår for forsamlinger.

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



15

Ørre 
Forsamlingshus

·

JULETRÆSTÆNDING I ØRRE FORSAMLINGSHUS

Søndag d. 27. november tænder vi juletræet i Ørre

kl. 16.00. er der kaffe.

Kl. 16.30 tændes træet.

Derefter er der julemiddag fra kl. 18.00,  hvor der også er en mandelgave til hvert bord.

Pris for julemiddagen:

Voksne 120,- Børn under 14 år 60,- Børn under 3 år Gratis

Tilmelding til Marie på 26746166 senest d. 23.11.22 marie@pc-privat.dk

Bestyrelsen takker for et godt 2022

Corona: Vi tager forbehold for gældende regler/vilkår 

for forsamling og servering
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Kalenderen
August

20. 09:00 Ørre Marked Ørre Forsamlingshus Ørre Forsamlingshus

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

September

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

Afgang Sinding
Forsamlingshus Ørre-Sinding Seniorklub

07. 16:30 Kunst & Kaffe:
Ophængning af værker Sportscaféen Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

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

15. 19:30 Generalforsamling Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

16. 19:00 Høstfest / familieaften Missionshuset Sinding Indre Mission

18. 11:30 Høstfest Præstegårdens
gårdsplads Menighedsrådet

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

Sinding Kirkehus Ørre-Sinding Seniorklub

21. 14:00 Læseklub Sinding kirkehus Menighedsrådet

28. 19:30 Aften med Skibbild /
Nøvling Missionshuset Sinding Indre Mission

29. 18:00 Sognebio: Her Sinding kirkehus Menighedsrådet

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

11. 14:00
Gitte Simonsen, Sinding
"Mit arbejde på
"Minihøjskolen"

Sinding Kirkehus Ørre-Sinding Seniorklub

25. 14:00
Hans L. Pedersen, Ådum "
Fra køkkenmaskiner til
Vestas vindmøller"

Sinding Kirkehus Ørre-Sinding Seniorklub

26. 14:00 Læseklub Sinding kirkehus Menighedsrådet

30. 10:00 BUSK-gudstjeneste og
miikonfirmandafslutning Sinding kirke Menighedsrådet

November

01. 19:30 Spil-dansk sangaften Sinding forsamlingshus Menighedsrådet

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

08. 14:00
Lærer byrådsmedl.Ulrik
Hyldgaard, Lind"
Skoleskibet Marilyn Anne"

Sinding Kirkehus Ørre-Sinding Seniorklub

12. 10:00 Julemarked Ørre Forsamlingshus Ørre Forsamlingshus

16. 14:00 Læseklub Sinding kirkehus Menighedsrådet

22. 12:00 Årets julefrokost Sinding forsamlingshus Ørre-Sinding Seniorklub


