
1

Nr. 4
28. årgang
november
2022

Indhold:

Side: 2
Generalforsamlinger

Side: 3  og 4 
Borgerforeningen 
Sinding-Ørre

Side: 5
Sinding 
Forsamlingshus

Side: 6
Ørre og Omegns 
Lystfiskerforening

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

Side: 12, 13, 14, 15, 
16, 17 og 18
SGIF

Side: 19
Ørre-Sinding 
Seniorklub

Side: 20
Kalenderen



2

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. Februar  2023

Posten udkommer uge 8

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:Linda Damgaard

 Generalforsamling for 
Sinding-Ørre Borgerforening

afholdes tirsdag d. 7. marts 2023 kl. 19.00 
i Sinding Forsamlingshus

                   Generalforsamling i
                      Ørre Forsamlingshus

afholdes torsdag d. 19. januar 2023 kl. 19.00 
i Ørre Forsamlingshus

HUSK vi tænder byens juletræ d. 27/11 kl. 16 med julemiddag kl. 18

Redaktionen ønsker alle
læsere og annoncører 

en rigtig glædelig jul samt 
et godt nytår!

Generalforsamling for 
Ørre og Omegns Lystfiskerforening

afholdes onsdag d. 18. januar 2023 kl. 19.00 
i Ørre Forsamlingshus
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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, 
20326212
Flagmand i Ørre: Jesper Kidde  
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

Medlemmer af 
Sinding-Ørre Borgerforening
Der skal rettes en kæmpe stor tak til alle 
medlemmer, der har tegnet sig samt en 
stor tak til de 15 personer, der har været 
ude på alle veje og gader i Sinding-Ørre 
for at tegne medlemmer til Sinding-Ørre 
Borgerforening.
Det er faktisk rigtig vigtigt, at der er så 
mange medlemmer i SØ Borgerforening 
som overhovedet muligt, da det er af stor 
betydning, når vi for eksempel ansøger 
fonde, Herning Kommune med flere om 
eksempelvis tilladelser til projekter og 
økonomiske midler.
Det er fortsat muligt at tegne medlem-
skab – se rubrikken : medlemstegning til 
Sinding-Ørre Borgerforening.
Der arbejdes på, at betalingen af medlem-
skab fra næste år kan foregå automatisk. 
Dette er igen blevet tydeligt for os, fordi 
rigtig mange har tilkendegivet, at de glem-
mer at tegne sig som medlemmer.

Velkomstposer til tilflyttere siden 2018
Der er tidligere uddelt en Velkomstkuvert 
til nye beboere i Sinding-Ørre. Dette er 
dog ikke sket siden 2018, og det gik helt 
i stå da Covid-19  lukkede ned for landet.
Der er nu syet fine velkomstposer med 
SØ – logo, og indholdet i velkomstpo-
serne er blevet udbygget, så der nu både 
er materiale fra foreninger og private 
erhvervsdrivende i Sinding-Ørre.
Alle tilflyttere er velkommen til at afhente 
en Velkomstpose hos Bodil, som kontak-

tes via sms eller tlf. 30635825 for aftale 
om dato og tidspunkt for afhentning.

Vi har været så heldige, at Norlys’ Vækst-
pulje har bevilget 100.000 kr., Kultur- og 
Fritidsudvalget 25.000 kr., Sinding-Ørre 
Borgerforening 25.000 kr., og der ansø-
ges i skrivende stund om 50.000 kr. fra 
landsbypuljen i Herning Kommune. Der 
forventes 200 frivillige arbejdstimer at 
indgå i projektet.
Skulle der være nogen enkeltpersoner el-
ler firmaer, der kunne tænke sig at donere 
et beløb vil det være meget velkommen. 
Henvendelse rettes til Bodil 30635825 
eller bjensen51@gmail.com.
Tusind tak til alle samarbejdspartnere 
og medlemmerne i Sinding-Ørre Bor-
gerforening, de mange, mange som gør 
en indsats, for at passe rigtig godt på og 
videreudvikle vores skønne Sinding-Ørre.

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.
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Borgerforeningen for
Sinding Ørre

Færdiggørelse af kloakrenoveringen 
af Sinding Hovedgade, Ørrevej og Ør-
revænget.
Der er asfalteret på Ørrevej og Ørrevæn-
get og forskønnelsen og trafikdæmpnin-
gen af Sinding Hovedgade er tæt på at 
være færdiggjort.
Det bliver rigtig godt at få det afsluttet, 
så der bliver fri tilgængelighed til og fra 
hus på vejene.
De firkantede bede mellem cykelstien 
langs Ørrevængerne og Sinding Hoved-
gade vil ligeledes blive opgraderet.
I „Oasen Ørrevænget“ er der jo nu en sti 
og to „pladser“ med jordvolde omkring 
samt bord-bænkesæt til et hvil og hygge 
os.
Der er plantet 15 ribs-, solbær- og stik-
kelsbærbuske, 8 æble-, pære- og blom-
metræer samt 3 sølvpil. 
Der bliver behov for, at der er nogen, 
der vil melde sig til at holde rent omkring 
buskene og træerne specielt de første 2-3 
år. Vil du hjælpe kan du kontakte Bodil 
på 30635825.

Arbejdsdag i Ørre
Der rettes en stor tak for indsatsen på 
arbejdsdagen og efterfølgende dage i 
Ørre, hvor en del ting blev vedligeholdt 
og ordnet.

„Giv et praj“
Hermed igen en opfordring til, at alle gør 
brug af Herning Kommune „Giv et praj“ 
ordning.
På herning.dk kan man eksempelvis ind-
berette, når der er hul/huller i veje, cykel-
stier og gangstier, høje kanter i vejsider, 
gadelamper der ikke virker, væltede træer 
og lignende.
I forhold til bevoksning langs veje, stier 
og fortove er det i de allerfleste tilfælde et 
privat anliggende og opgave, som påhviler 
grund- og matrikelejer.
Fra Sinding-Ørre Borgerforenings side vil 
vi opfordre til, at grundejere får kigget på 
de bevoksninger, der er på deres matrikler 
langs veje, stier og fortove.
https://www.herning.dk/borger/trafik-og-
veje/veje-og-stier/buske-haekke-og-traeer/

Vintersolhvervsfest den 21. december 
klokken 17.30 i SØ Grillen.
Kom til uformel hygge i og ved SØ Gril-
len, så vi kan fejre, at lyset vender tilbage.
Der bliver serveret suppe og der kan kø-
bes sodavand, øl og vin.

Fastelavnsfest 19. februar klokken 13.30 
i Sinding Forsamlingshus
Se annoncen under Sinding Forsamlings-
hus.

Generalforsamling den 7. marts klokken 
19.00 i Sinding Forsamlingshus
Sæt endelig kryds i kalenderen og kom 
til generalforsamlingen, hvor der serveres 
smørrebrød, vand, øl og vin.
Der arbejdes på, at der ud over general-
forsamlingen, kommer indslag om aktuelle 
ting vedrørende Sinding-Ørre, eksempel-
vis fra Herning Kommune.

„Brydningstiden/ De fire hjørnestene“: 
Der arbejdes videre med projektets etape 
3 og 4.
Etape 3 består af bygningsmæssige æn-
dringer for Lokalhistorisk Arkiv Sinding-
Ørre.
Formålet med optimeringen af forholdene 
både for turister og andre besøgende samt 
for Lokalhistorisk Arkiv Sinding-Ørre.
Der ønskes etableret et åbent madpakke- 
og udstillingslokale med adgang til toilet 
og køkken, så der skabes lokalemæssige 
forhold for såvel enkeltbesøgende, grup-
per, skoleklasser og alle andre interes-
serede.

Der vil være både faste og skiftende ud-
stillinger via infotavler og –skærme, fotos 
med videre på væggene om den kultur-
historie og natur, som Brydningsruterne 
og seværdighederne i Ørre og Sinding 
fortæller om.
Etape 4 består af, at Brydningstidsruterne 
kobles sammen med eksisterende vandre- 
og cykelruter, der støder op til Brydnings-
tidens ruter.
Der arbejdes med et budget på godt 
200.000 – 225.000 kr.
Vi har været så heldige, at Norlys’ Vækst-
pulje har bevilget 100.000 kr., Kultur- og 
Fritidsudvalget 25.000 kr., Sinding-Ørre 
Borgerforening 25.000 kr., og der ansø-
ges i skrivende stund om 50.000 kr. fra 
landsbypuljen i Herning Kommune. Der 
forventes 200 frivillige arbejdstimer at 
indgå i projektet.
Skulle der være nogen enkeltpersoner el-
ler firmaer, der kunne tænke sig at donere 
et beløb vil det være meget velkommen. 
Henvendelse rettes til Bodil 30635825 
eller bjensen51@gmail.com.
Tusind tak til alle samarbejdspartnere 
og medlemmerne i Sinding-Ørre Bor-
gerforening, de mange, mange som gør 
en indsats, for at passe rigtig godt på og 
videreudvikle vores skønne Sinding-Ørre.
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Oversigt over
bestyrelsen:

Formand: 
Philip Nielsen
Tlf.: 2327 1245
Mail: Philip@lillebjerg.com

Næstformand:
Kristian Nytoft
Tlf.: 2330 6099

Kasserer:
Johannes Odsbjerg 
Pedersen
Tlf .: 2941 0364

Sekretær/ Udlejning:
Anna Nielsen 
Tlf.: 2992 5265
Mail.: Anna@lillebjerg.com

Medlem:
Camilla Tyrsted Sørensen
Tlf.: 2144 1804

Fastelavnsfest
Sinding-Ørre Borgerforening og Sinding 
forsamlingshus afholder fastelavnsfest i 
Sinding Forsamlingshus den 19/2 2023 
klokken 14.00.
Der vil være tøndeslagning i 4 
aldersgrupper med efterfølgende 
kaffe og fastelavnsboller, samt slik og 
sodavand til børn op til 7 klasse.
Prisen pr. voksen (børn over 7. klasse) 
er 50 kr.

Sinding 
Forsamlingshus

Generalforsamling
Der har været afholdt generalforsamling 
i Sinding Forsamlingshus den 24/10, Be-
styrelsen redegjorde for det forgangne år, 
et år der har budt på udfordringer – først 
med endnu en nedlukning og siden med 
forhøjelse af energipriser og bankgebyrer.
Alt dette lagt sammen kommer vi ud af 
året med et minus på knap 5300 kr., men 
da vi har en solid egenkapital, er dette 
ikke noget problem de første 30 år, Dog 
forventer vi en øget udlejning de kom-
mende år og balance i økonomien igen.
På valg var Inga og Johannes, da Inga 

ikke ønskede genvalg er Camilla Tyrsted 
Sørensen nyt medlem af bestyrelsen.
Bestyrelsen har efter generalforsamlingen 
konstitueret sig som følger:
Formand: Philip Nielsen
Næstformand: Kristian Nytoft
Kasserer: Johannes Odsbjerg Pedersen
Sekretær og udlejning: Anna Nielsen
Menig medlem: Camilla Tyrsted Sørensen.

Udlejning af Sinding Forsamlingshus:
Kontakt Anna Nielsen på tlf 29 92 52 65 
efter klokken 17.00 eller på mail 
Anna@lillebjerg.com

Nytår:
Bestyrelsen vil gerne invitere alle der har lyst 

til hyggeligt samvær i Sinding Forsamlingshus 

Nytårsaften mellem klokken 21.00 og 03.00.

Der vil være mulighed for at droppe ind og ud som 

man lyster i denne tid, både ung som gammel er 

hjertelig velkommen. Drikkevarer og kaffe kan købes.

Der serveres pølser og brød efter midnat.

Vi vil lave en indsamling til fælles fyrværkeri til 

midnat. Følg facebook for yderligere.

Vi glæder os til at se netop dig !
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Ørre og Omegns 

 Bestyrelsen

I skrivende stund er det fint efterårsvejr. 
Og netop vejret har i år har været godt 
dansk med det hele, og jeg tror at alle 
naturbrugere er godt tilfredse med det, 
for indtil videre har vi været forskånet for 
uvejr, storme, skybrud mm.

Vores aktiviteter har lignet de foregående 
år med Ørre Marked, fiskekonkurrence, 
projekt med Sinding skole, og så noget 
nyt el fiskeri i Storåen. Det sidste havde 
vi set frem til med stor forventning, fordi 
der ikke før var elfisket på stykket, og 
da der heller ikke bliver fisket meget på 
stykket, vidste vi ikke, hvor mange fisk 
der er. Det var noget skuffende, for der 
var ikke mange fisk på de godt 4 km. vi 
elfiskede. Hvad end så problemet er, så er 
der stadig behov for at vi arbejder videre 
med vandpleje, og at vi passer på fiskene. 

Og netop det sidste har vi forsøgt i forbin-
delse med vores fiskekonkurrence.  Der 
var nye regler, som betød at man ikke 
behøvede at slå fisken ihjel og tage den 
med til indvejning. Man kunne tage et 
billede af fisken sammen med målebånd 
der viser hvor lang den er. Vi havde en 
ny konkurrence om lørdagen hos Karl 
Aages fiskesøer, den konkurrence vandt 
Jeppe Risum. Øvrige præmier Åben klasse 

voksne Chris Madsen, Ørremester poka-
len Knud Flint, Børneklassen Jeppe Risum 
derudover var der en lille gave til alle børn 
der havde deltaget. Vi vil sige en stor tak 
til alle der havde sponseret præmier samt 
hjælp i forbindelse med Store fiskedage.

Når fiskeriet i vandløbene stopper ved 
fredningen den 1. november, kan vi stadig 
fiske i Put and Take søer, og kysten. En 
mulighed er kystfiskeri i Limfjorden, hvor 
muligheden for en ørred er gode. Men 
hvis det bliver koldt, og kommer is på 
fjorden og Put and Take, er der mulighed 
for at gennemgå sit grej så det er klart til 
foråret. 

Og så afholder vi ordinær generalfor-
samling 
onsdag den 18. januar kl. 19.00 i Ørre 
forsamlingshus.
Jeg håber, alle har haft et godt fiskesår 
med mange gode oplevelser. For mit 
vedkommende har jeg fanget min første 
Put and Take ørred i Karl Aages fiskesøer.
Til slut vil jeg ønske alle en glædelig jul 
og et godt nytår. En stor tak til sponsorer, 
lodsejer, medlemmer, og alle som har bak-
ket foreningen op i løbet af året.

Pbv. Søren

Formand:
Søren Peter Kiilerich
Tlf.: 97 13 66 03
Sp.kiilerich@gmail.com

Næstformand:
Søren Meldhede
Tlf.: 20 61 18 52

Kasserer:
Hans Obbekær Christensen
Ørre Byvej 65
Tlf.: 40149715

Medlem:
Michael Kristensen
Tlf.: 40193100
tosmose@mail.dk

Medlem & webmaster:
Anne Bennedsen
Ørre Byvej 37

www.hedens-lystfiskeri.dk

Lystfiskerforening

AUT. EL-INSTALLATØR

BÆREDYGTIGT - BEDST & BILLIGST

Autoriseret El-installatør Johnny Strøm

JS-Tech
Tavle- & Styrings teknik
Private | Erhverv | Landbrug 

Ljørringvej 17 | 7490 Aulum | Tlf.: 4014 2501

Glædelig Jul og godt nytår 
til alle vores fantastiske kunder.
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Kirkesiden

Et blik ind i det ukendte
”Hvor skal vi fejre jul i år?” Det spørgsmål 
har vi fornylig snakket om i min familie. 
Det er svært at svare på, for hver andet 
eller tredje år mødes vi hele den gævede 
familie og fejrer jul sammen. Indimellem 
er det svigerfamilien som trækker juleaf-
tenskortet for både mig og mine søstre.
Men i år står vi så med udfordringen, at vi 
ikke helt ved, om vi fejrer jul herhjemme 
i præstegården. Og det er jo lidt specielt 
at fejre jul et andet sted, når præsten jo 
har én af de hårdeste arbejdsdage i året 
juleaftensdag, for ikke også at tale om 
dagene der kommer efter. 
Holder vi jul i præstegården bliver jule-
dagene fulde af liv, og måske bliver der 
ikke meget ro til lige at sætte en ekstra 
krølle på juleprædikenerne. Men hol-
der vi jul hjemme ved mine forældre, så 
bliver det anderledes først at køre dertil 
efter min sidste gudstjeneste og så vende 
snuden mod præstegården igen et par 
timer efter, når mine nevøer og niecer er 
lagt i seng. 
Jeg går ud fra at mange godt ved, hvor de 
holder jul i år - sikkert sammen med én 
eller begge forældre – måske er mormor, 
morfar eller farmor og farfar også med. 
Men tænk nu bare, hvis min søster eller 
bror ikke var med, for så kunne jeg få alle 
gaverne selv – kunne nogle af os måske

godt tænke. Men julen fejrer man med 
familien og sammen med dem som man 
holder af. 
Julens budskab er på mange måder mys-
tisk, og samtidig meget som et eventyr. 
Der sker så mange underfulde ting inden 
Jesus bliver født. Fårehyrderne ser en 
himmel, som lyses op af en masse engle. 
De tre (eller fire) vise mænd får at vide 
at de skal møde hele verdens frelser i 
et lillebitte barn. Maria og Josef får ikke 
plads på byens lækreste hotel, eller inde 
på fødestuen på det nye superhospital i 
Gødstrup, men må nøjes med en klam og 
ulækker stald, som Maria skal føde i. Og 
så er der en kæmpestor og flot stjerne, 
måske den klareste stjerne nogensinde, 
som lyser på himlen og viser vej. 
Julens fortælling er som en rejse, hvor vi 
får indblik i det ukendte og mærkvær-
dige som er, at Gud bliver menneske 
og et lille barn. Gud viser sig ikke som 
den stærkeste mand, men bliver ydmyg-
heden selv, når han ligger der i krybben. 
Måske græder han også, måske er han 
bange for verden og hvad den vil byde 
ham, som vi var det, da vi var små børn 
med skrabede knæ. 
Jesu liv og historie begynder med julen, 
der hvor han bliver født på ukendt grund 
og samtidig er det så ukendt og uforståe-

ligt, at han netop hvert år ligger der imel-
lem halmens strå. 
Uanset hvor vi holder jul henne i år, så vil 
historien altid begynde her og julen altid 
være det, den er.
Jeg håber og ønsker, at vi i år kan fylde 
kirkerne og mærke stemningen og nyde 
at synge med på vores dejlige julesalmer. 
Måske får vi et lidt større indblik i den 
ukendte verden, som det lille barn viser 
os?

Glædelig jul!
Kh Sognepræst Lasse Bøgh Madsen

Høstgaven 2022
I forbindelse med høstgudstjenesten 
og høstfesten d. 18. september blev 
den indsamlede gave fordelt på føl-
gende formål:

Danmission  kr. 5.833,75
Kirkens Korshær kr. 1.083,75
Red Barnet kr. 3.633,75
Dooni-Dooni kr. 1.901,75
Møltrup  kr. 400,00
KFUM-spejderne Skibbild-Nøvling  
  kr. 700,00
Børnecancerfonden
  kr. 200,00
lkke mærket kr. 2.935 
(fordelt ud over ovenstående)

lalt   kr. 13.753,-
TAK for en meget flot gave!
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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

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
Da sommeren gik på hæld nåede vi til 
høsten. For mange har det været et gan-
ske godt høst-år. Her tænker jeg ikke 
nødvendigvis kun på høsten på markerne 
– men i særdeleshed også på frugt, grønt
og bær. Denne høst var der mulighed for
at lægge i høstboden, som var en del af
høstfesten i præstegården. Salget af disse
og andre bidrag, blev til en del af høst-
gaven.
Det var besluttet, at der i år kun skulle
være én høstgudstjeneste (i år var det i
Sinding) – og det gav en skøn følelse, med
en fyldt kirke. Efterfølgende var høst-
festen i år flyttet til et telt i præstegårdens
gårdsplads, hvor der også var fyldt i tel-
tet, af mennesker, snak, mad, sang og en
rigtig skøn stemning. Det er nok ikke sid-
ste gang, høsten fejres på den måde.
Det er dog ikke muligt at stable et sådant
arrangement på benene uden hjælp fra
frivillige – og tak for den opbakning der
gives, når der spørges om hjælp. Det er
dejligt og energigivende at være en del
af.

Det er også skønt med opbakningen når 
det drejer sig om nye tiltag – om det er 
litteraturgruppen eller til en ny vært ved 
sognebio.
Den nye vært ved sognebio hænger 
sammen med, at Kurt Jeppesen (som har 
startet det – og været vært i mange år) 
har valgt at trække sig fra den opgave. 
Han er tæt på afslutningen af tiden på 
pastoralseminariet, hvilket også betyder, 
at han i kraft af ansættelse i et embede 
bliver en del af et andet menighedsråd. 
Derfor er vi begyndt at introducere sup-
pleanten, Lotte Koch, til menighedsrå-
det. Jeg vil gerne byde Lotte velkommen 
– og jeg glæder mig meget over samar-
bejdet.
Forberedelserne til renoveringen af
Sinding Kirke er på fuld blus. Arkitek-
ten som vi er i samarbejde med, er på
arbejde med at få afklaret og beskrevet
de enkelte dele af renoveringen. Han er
fuld af erfaring – og tager gerne fat i kon-
sulenterne og fagfolk, så så meget som
muligt bliver afklaret med udgangspunkt

i deres anbefalinger. Derved kan vi få 
formuleret de rigtige beskrivelser og truf-
fet de rigtige valg, før de skal beskrives i 
den samlede ansøgning, så der er størst 
mulig chance for, at projektet kan god-
kendes uden ændringer. Projektet er 
planlagt til at skulle sendes ind inden jul. 
Det er en spændende periode – og dej-
ligt at nå til lidt mere konkrete beskri-
velser og billeder af delene. Vi glæder os 
over arbejdet (selv om der også er ekstra 
meget at se til) og de mange drøftelser, 
det giver, for i sidste ende handler det jo 
om at få lov til at sætte præg på også de 
fysiske rammer for vores kirkeliv. Og så 
håber vi inderligt, at de højere instanser 
kan godkende vores planer, så vi engang 
næste år kan sætte gang i selve renove-
ringen.

Jytte Hoffmann
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Arrangementer 
Onsdag d. 7. december 14.00  Læseklub i Sinding kirkehus ”Smaragdsliberen”

Søndag d. 11. december 15.30  Luciagudstjeneste i Sinding kirke

Torsdag d. 15.december 20.00  Julekoncert i Sinding kirke

Søndag d. 1. januar  15.30  Nytårsmusikgudstjeneste i Ørre kirke m/ violinist Mette Tarbensen

Søndag d. 8. januar  19.00  Helligtrekongersgudstjenste i Sinding kirke med fortælling v/ Ingrid Elgaard

Onsdag d. 11. januar 14.00  Læseklub i Sinding kirkehus ”Grå bier”

Onsdag d. 15. februar 14.00  Læseklub i Sinding kirkehus ”Kaptajnen og Ann Barbera”

Torsdag d. 23. februar 18.00  Sognebio i Sinding kirkehus ”Irrational Man”

Julekoncert med The Gospel Voices
Torsdag d. 15. december
Sinding kirke kl. 20.00
Der er lagt op til forrygende gospelmusik 
og masser af julestemning, når vi får besøg 
af det aarhusianske gospelkor The Gospel 
Voices under ledelse af  Jeanette Bonde. 
Koret har  netop haft  25 års jubilæum 
og på deres hjemmeside www.thegospel-
voices.dk kan du høre, hvor godt de 
lyder. Gå ikke glip af en dejlig oplevelse.
Efter koncerten er der kaffe, knas og klej-
ner i kirkehuset.

Lucia-gudstjeneste
Søndag d. 11. december
Sinding kirke kl. 15.30
Med advents- og juletiden følger en 
masse traditioner. Lucia-gudstjenesten 
med dens stemningsfulde lysende optog 
og barnestemmer er en af de traditioner, 
som vi meget gerne fortsætter med - også 
i 2022. Derfor indbyder vi til eftermid-
dagsgudstjeneste denne adventssøndag 
og håber, at kunne indlede gudstjenesten 
med børnenes Luciasang og optog gen-
nem kirken.
Efter gudstjenesten serveres varm 
æblegløgg og luciabrød i våbenhuset, og 
vi ser frem til en hyggelig eftermiddag 
med fokus på lyset, der bæres frem i den  
mørke tid.
Sinding skoles 5. og 6. klasse inviteres 
særligt til at deltage med deres Lucia-op-
tog, som skal fremføres på skolen. Denne 
søndag er en mulighed for at resten af 
sognet og andre intesserede kan opleve 
børnenes sang. Alle er meget velkomne!

Læseklub
Onsdage - se datoer nedenfor
Sinding kirkehus kl. 14.00
Læseklubben er kommet godt fra start og 
fortsætter derfor naturligvis ind i det nye 
år, hvor vi læser spændende bøger efter 
følgende plan, forudsat at vi kan skaffe 
bøgerne på biblioteket.
Onsdag d. 7. december
“Smaragdsliberen” 
af Anne-Cathrine Riebnitzsky
Onsdag d. 11. januar
“Grå bier”
af Andrej Kurkov
Onsdag d. 15. februar
“Kaptajnen og Ann Barbera”
af Ida Jessen

Der er plads til flere i klubben, så hvis 
du er interesseret eller har spørgsmål, 
er du meget velkommen til at kontakte 
Birgit Christensen (40976167), Ruth 
Nors (29467539) eller Bodil Erichsen 
(22866829).
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4. december kl. 14-17  Adventshygge i missionshuset, hvor vi får besøg af Ingeborg Nord m.fl. En eftermiddag  
    med sang, kreativitet og hyggesnak
14. december    Bibelgruppe/juleafslutning hos Marianne og Peter Tolstrup
29. december kl. 19.00  Julefest i missionshuset. Vi samles om juleevangeliet, julesalmer, juletræ og varm kakao.
10. januar kl. 19.00  Bedemøde i privat hjem i anledning af Alliance Bedeugen
12. januar kl. 19.30  Gudstjeneste i Nøvling kirke
18. januar kl. 19.30  Studieaften i missionshuset. Taler oplyses senere.
25. januar   Bibelgruppe hos Dorrit og Lars Lodahl
8. februar kl. 19.30  Mødeaften i missionshuset v/ Ulrik Baun, Herning
22. februar    Bibelgruppe hos Eva og Jens Thyssen.

Indre Missions mødekalender

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

Nytårsmusikgudstjeneste
Søndag d. 1. januar 2023
Ørre kirke kl. 15.30

Traditionen tro indleder vi det nye år med 
en smuk og stemningsfuld musikgud-
stjeneste i Ørre Kirke. I år vil violinisten 
Mette Tarbensen medvirke med smukke 
toner både først, sidst og undervejs i gud-
stjenesten. Mette er klassisk uddannet 
violinist og musikterapeut og arbejder til 
daglig som kirkemusikalsk medarbejder i 
Vorgod Kirke. 
Så glæd jer til smukke toner og en smuk 
gudstjeneste - som naturligvis sluttes af 
med portvin og kransekage i våbenhuset 
efter gudstjenesten. 
Godt nytår!

Helligtrekonger
Søndag d. 8. januar
Sinding kirke kl. 19.00

Vinteraftener er oplagte til at samles om 
en god fortælling. Derfor indleder vi 
helligtrekongertiden med en aftengud-
stjeneste, der har fortællingen som om-
drejningspunkt. Vi får besøg af Ingrid 
Elgaard fra Haderup, som vil fortælle og 
reflektere over temaet “Barnet, vi alle 
bærer i os”. Lasse Bøgh Madsen er liturg 
ved gudstjenesten.
Helligtrekonger er julens afslutning og 
det vil vi markere ved at genoptage en 
“gammel” tradition med at “bære julen 
ud”. Vi håber derfor, at mange har lyst til 
at medbringe “Julens rester” af småkager, 
konfekt og andre søde sager, som vi kan 
dele med hinanden over en kop stå-kaffe 
efter gudstjenesten.

SogneBio
Torsdag d. 23. februar
Sinding kirkehus kl. 18.00

Den irrationelle mand handler om en 
deprimeret universitetsprofessor som 
pludselig får en åbenbaring, som kan 
ændre hans liv. Det kommer til at hand-
le om liv eller død, men spørgsmålet er, 
hvad der tæller – for giver det mening at 
gøre det, som får én til at live op og føle 
sig i live?
Filmen er på en måde meget eksistentia-
listisk, og jeg skrev et kapitel om filmen i 
mit speciale – som vi får et kort indblik i 
denne aften. Håber vi ses til filmhygge og 
kaffe til dette tragikomiske pletskud fra 
Woody Allen. Tilmelding senest 16. feb.
(lbm@km.dk / 42465744) Pris: 70 kr. 
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Gudstjenester 

DECEMBER
4. 8.45 Ørre kirke, Lasse Bøgh Madsen
  2. søndag i advent
11. 15.30 Lucia-gudstjeneste i Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen 
  3. søndag i advent - se omtale
18.  10.00 Ørre kirke, Ingrid Svarre Elgaard
  4. søndag i advent
20.  10.00 Julegudstjeneste for Hvepsereden og dagplejen i Sinding kirke
21.  9.00 Julegudstjeneste for Sinding skole i Sinding kirke
24. 11.00 Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen
 14.00 Ørre kirke, Lasse Bøgh Madsen
 15.30 Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen
  Juleaftensdag
25. 10.00 Ørre kirke, Lasse Bøgh Madsen
  Juledag
26. 10.00 Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen
  2. Juledag

JANUAR
1. 15.30 Nytårsmusikgudstjeneste i Ørre kirke, Lasse Bøgh Madsen
  Nytårsdag - se omtale
8. 19.00 Helligtrekonger-fortælling i Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen
  1. søndag efter helligtrekonger - se omtale
15. 10.00 Ørre kirke, Lasse Bøgh Madsen
  2. søndag efter helligtrekonger
22. 10.00 Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen
  3. søndag efter helligtrekonger - kirkekaffe efter gudstjenesten
29. 8.45 Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen
  Sidste søndag efter helligtrekonger

FEBRUAR
5. 10.00 Ørre kirke, Lasse Bøgh Madsen
  Septuagesima
12. 10.00 Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen
  Seksagesima
19. 10.00 Ørre kirke, Lasse Bøgh Madsen
  Fastelavn - kirkekaffe efter gudstjenesten
26. 8.45 Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen
  1. søndag i fasten

MARTS
5. 8.45 Ørre kirke, Daniel Dørken Kristiansen
  2. søndag i fasten

Mobilt julemarked
Lørdag d. 26. november fra kl. 9.30

KFUM Spejderne i Skibbild-Nøvling kom-
mer lørdag formiddag til Sinding og Ørre 
med mobilt julemarked ligesom sidste år. 
Vi sælger amerikansk lotteri og har en bil 
med gevinster med rundt. Spejderne er 
SÅ spændte, mens lodderne åbnes og din 
gevinst hentes straks. 
Tag godt imod spejderne.
På grupperådets vegne, Birgit Christensen

Børn i kirken
Ørre-Sinding kirker og Sinding-Ørre 
Midtpunkt har igennem mange år haft 
et rigtig godt samarbejde, men som så 
mange andre ting, har også vores fælles 
aktiviteter været udfordret under og 
efter corona. Derfor har der nu her “på 
den anden side” været en enestående 
chance for at støve det hele lidt af og 
begynde på en frisk med nogle nye til-
tag. F.eks. kører vi i dette skoleår et for-
løb med indskolingen (0. -2. klasse), som 
kaldes “Børnetjenesten”. Seks gange i 
løbet af skoleåret kommer børnegrup-
pen på besøg i kirken for at arbejde 
med forskellige kirkelige højtider og tra-
ditioner. Vi har allerede arbejdet med 
pinse og høst og kommer inden nytår 
omkring Alle Helgen og jul. Forløbet 
er narturligvis ikke-forkyndende, men 
fokuserer istedet på at støtte og udvikle 
børnenes undren og nysgerrighed. Læs 
mere på oerresinding-kirker.dk, hvor der 
også løbende vises billeder fra børnenes 
besøg.
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  Ledelsen

Formand
Sandra Flindt Jørgensen
Ørrevænget 49
Tlf.: 28231180
formand@sindinggif.dk

Økonomiformand
Magnus Bak Henneberg
Mobil: 40817277
bogholderi@sindinggif.dk

Aktivitetsformand
Gabi Bak Henneberg
Hjortehøj 4
Tlf.: 28511848
Gabi.bak.henneberg@gmail.com

Supplerende medlemmer
Gitte Jensen
Tlf.: 30844582

Winnie Højer
Tlf.: 31351770

Jesper Dahl Martinussen
Tlf.: 31350108
jesperdm77@live.dk

Sæson 22/23 er i gang, dog desværre med 
færre hold en forventet.

Vi har kun 2 gymnastik hold i år, Puslinge, 
Spilopperne og børne Floorball, de 2 
gymnastik hold er der heldigvis meldt en 
del børn til, og det er vi glade for.

Der var desværre INGEN der ville træne 
Spring mix (der er spurgt flere steder også i 
Holstebro og Hammerum) så derfor måtte 
vi desværre sløjfe det hold. Rollingerne – 
Mor/far barn startede op, der var det dej-
ligt at Betina P. meldte sig på, men kunne 
kun træne om søndagen, har mødte kun 
2 op, og ingen tilmeldte sig, så dette hold 
har vi desværre også måtte aflyse.

Det er ærgeligt, at det er så svært at få 
trænere, for der er rigtig mange børn som 
helt vild gerne vil gå til Gymnastik, flere 
børn giver udtryk for „Øv ingen Spring“. 
Og de helt små ville også have rigtig me-
get ud af gymnastik og hygge med Mor/
far barn holdet Rollingerne.

Gymnastikken i Sinding-Ørre

Det er jo SÅ DEJLIGT, at der er så mange 
skønne børn, der gerne vil lave gymnastik 
herude i vores lille lokalsamfund. Og TAK 
for støtten, det er vi taknemlige for. Vi må 
jo holde sammen og føre den lokale ånd 
videre, så vores børn kan blive ved med 
at opleve holdånd og Gymnastikopvisning 
i fremtiden.

SÅ KÆRLIGT OPRÅB HERFRA:
Vi håber, I alle vil være med til at opfordre 
jeres unge mennesker til at prøve kræfter 
med træner posterne, da vi mangler flere 
friske unge mennesker, der vil give læring 
videre til de yngre børn, som higer efter, 
at få lov til at lære gymnastik og spring. 
Vi har masser af kurser, man kan komme 
på, hvis man gerne vil være bedre rustet til 
opgaven. Så… HOLD JER IKKE TILBAGE!!!
Venlig Hilsen Gymnastikudvalget i SGIF/
Lene
Formand: Lene Kidde 30137003, kidde-
kunst@live.dk
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Krocket
Så går kroketsæsonen igen på hæld, i 
hvert fald, hvad angår turneringer og 
stævner.
Man kan vist godt sige, at det har været 
et godt år for Sinding kroket i år. 1 hold, 2 
Par og 3 enkeltmandsspillere har deltaget 
i DM.
2 Par blev Danmarksmestre. I A1 var det 
Erik Jacobsen og Finn Foldbjerg der tog 
mesterskabet, og i M1, var det Grethe 
Buus Poulsen og Jørgen Friis Poulsen, som 
blev mestre.
Holdet som deltog i DM, var Erik Jacobsen, 
Finn Foldbjerg, Egon Nors og Ejvind 
Kirkegaard: De fik en fin 2. plads.
D e r u d o v e r  b l e v  R i t a  O l e s e n 
Danmarksmester i B1, enkeltmand. Godt 
gået. Rita startede med at spille kroket i 
en alder af 78 år og er fantastisk dygtig.
Finn Foldbjerg fik en 2. plads i enkeltmand 
i A1 og Jørgen deltog i M1. Der var en 
temmelig ung spiller fra Nordenskov, som 
bankede øvrige deltagere ud af banen. 
Flot at se på.
Det er usædvanlig flot af en så lille klub, 
som Sinding jo er. 11 ud af 19 spillere 
har deltaget i DM. Det er en meget høj 
procentdel i.f.t. klubbens størrelse. Det 
kan vi godt være stolte af.
Inden alle disse Danmarksmesterskaber, 
holdt vi traditionen tro, en Grill hyggedag. 
I år havde vi valgt at holde grillhygge 
på Ruskærvej 21 i Bording. Stedet er 
doneret af et ældre ægtepar, til Kræftens 
bekæmpelse og der foregår mange 
forskellige aktiviteter, for både kvinder 

MOTIONS-BADMINTON

og mænd og er vel besøgt af kræftramte. 
I tilknytning til stedet, er der en meget fin 
overdækket grillhytte, som alle kan låne, 
endda også med mulighed for overnatning, 
da grillhytten også indeholder et shelter.
Dagen startede naturligvis med et 
par sorte svin, som Aage Christensen 
donerede. Ellers grillmad og diverse 
salater. De fleste medlemmer bidrog 
med et eller andet spiseligt. Derefter 
dystede vi i mange forskellige aktiviteter. 
Vejrguderne var med os og vi havde det 
mest fantastiske vejr. Dagny og Tage 

var desværre forhindret, men derudover 
fuldtalligt af spillere og påhæng.
Sinding kroketspillere har foruden 
turneringer deltaget i diverse stævner og 
har bragt menge flasker vin med hjem.
Ellers fortsætter vi ufortrødent vores 
træning, tirsdag og torsdag. Vores 
hyggestævner med Hammerum og 
Simmelkær, er allerede i deres vorden. 
Simmelkær, har inviteret til hyggestævne 
den 2. november.
På hjemmefronten har vi afviklet 
klubmesterskaber. Vi har spillet i 3 små 
turneringer, hvor Anders Josefsen vandt 
M rækken, Egon Nors vandt A rækken og 
Rita Olesen vandt B/C rækken.
Nogle få af os, har også deltaget i 
Regionsmesterskaber. Ingen gjorde sig 
gældende her.
Nu må vi bruge vinterhalvåret til at træne 
og gøre os bedre så vi igen er klar til 
kommende turneringer i 2023.
Om muligt, vil vi også forsøge at få afviklet 
lyskroket igen i år. Der er en vis hygge ved 
at gå og spille kroket i halvmørke.
Vi har stadig god plads til nye spillere 
i Sinding. Vores aldersgennemsnit er 
ved at være højt, så vi har brug for nye 
unge kræfter, hvis klubben fremover skal 
fortsætte med at promovere sig og det 
ville jo være dejligt.
I vinterhalvåret træner vi tirsdage kl. 9.00 
og torsdage kl. 13.00. Kom og vær med.

På vegne af
Kroketafdelingen
Grethe Buus Poulsen
Tlf. 28512503
Kroket

Der skal lyde en STOR tak til Henning Thybo, Birthe og Wagn Christensen, som nu 
træder af, efter troligt de sidste 16 år, at have stået for Trivsel og Motion i Sinding 
Gymnastik- og Idrætsforening. Der skal lyde en tak fra alle medlemmer og ikke 
mindst fra Idrætsforeningen.“
Trivsel og Motion forsætter som vanligt, så har du lyst til at være med, så er det bare 
at møde op Mandage kl. 13:30 – 16:30 i Sinding Gymnastik- og Idrætsforening. Vi 
spiller boccia – keglespil – jaccolo – pool – billard – dart – bordtennis – badminton 
– ludo – kortspil – eller hvad vi ellers kan finde på! Mød op og vær med. (Der er 
selvfølgelig også kage til eftermiddagskaffen“

TRIVSEL OG MOTION
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Datoerne er fredage den: 
4. november 2022
2. december 2022
6. januar 2023
3. februar 2023
3. marts 2023

Vi var meget nervøse for, at Corona for 
alvor ville få ramt på de små lokalsamfund. 
Men I har endnu engang bevist os at vi 
stadig er stående, og at vi her i Sinding/
Ørre blandt andet også lever for at 
være sammen med alle i vores skønne 
lokalsamfund. 
Vi nyder at I kommer og er med én gang 
i måneden, når kulden banker på døren, 
og at vi stadig kan samles indenfor til både 
hygge, samvær og leg.

Til Åben hal, mødes vi og spiser sammen. 

Madbilletter kan købes via. SGIF’s 
hjemmeside. Derudover er kantinen også 
åben for køb af drikkevarer, snacks eller 
andet mad end aftenens menu. 
Derudover har halen åben fra kl. 17:00, 
hvor både børn og voksne kan få lov at 
slå sig løs på redskaber, med boldspil og 
diverse. Der er kl. 20:00 fælles oprydning 
af redskaber, og derefter er der fri leg med 
boldspil. 
Vi glæder os meget til at se og være 
sammen med jer til de kommende Åben 
Hal arrangementer.

Kære alle skønne mennesker i vores 
lokalsamfund. 

I dag har Gitte Jensen og Sandra Flindt 
Jørgensen været på Herning Rådhus, hvor 
første, anden og tredjepladsen ud af 12 
Lokaldyster i Herning Kommune skulle 
kåres. Her var borgmester Dorte West 
inde og overrække de tre præmier.

Og ja, hvad var det nu lige lokaldysten 
var?? I forbindelse med byfesten havde 
vi torsdag eftermiddag/aften „Bevæg dig 
for livet“ – Lokaldysten. Her kunne man 
gå, løbe og cykle sammen, både ung som 
gammel. Vi dystede mod andre landsbyer 
og lokalsamfund i Herning Kommune. 
Vi skulle sørge for at få tilbagelagt flest 
mulige kilometer indenfor 2 timer. Jo flere 
deltager og jo flere kilometer jo bedre. Der 
var ingen tilmelding, det var sådan set bare 
at møde op og flyve fra start. Man kunne 
selv vælge om man ville løbe, cykle eller 

gå, man skulle bare nå så mange runder 
som muligt. Ruterne var lavet så alle havde 
mulighed for at deltage. Og vi skrev „Kom 
og vær med til at sætte Sinding-Ørre på 
det kommunale landkort“.

Og ja… Men hvad blev resultatet så?? 
Jamen vi nuppede da bare lige en 3. plads 
blandt alle de 12 deltagende landsbyer og 
lokalsamfund. Og undskyld mig… Men det 
er fandme sejt. Vi tilbagelagde 570,9 km. 
på blot 2 timer! Og i gennemsnittet har 
vi tilbagelagt 2,41 km. pr. indbygger, det 
er altså virkelig sejt!

Vi håber meget, at vi kan gentage 
succesen næste år, og at i alle, og gerne 
endnu flere har lyst til at deltage igen 
næste år. Vi kom jo ikke tomhændet hjem, 
som i ser på billedet. Det er virkelig fedt, 
at I har lyst til at hjælpe til og, være med til 
at sætte Sinding-Ørre på det kommunale 

landkort, og det er Jer som vi kan takke 
for det! Tak til ALLE der deltog, ALLE 
som heppede, og ALLE frivillige som har 
hjulpet til, så vi kunne hive den flotte 3. 
plads hjem! Tusind tak! Giv lige jer selv og 
hinanden et kæmpe klap på skulderen, for 
at har i virkelig fortjent!

Formandens beretning ved Generalfor-
samlingen d. 15/09-2022
„Jeg vil rigtig gerne, at vi lige starter med at 
skåle. Vi skal nemlig ønske et kæmpestort 
tillykke til Grethe og Jørgen, som er blevet 
Danmarksmestre i Krocket i M1 klassen 
samt Erik og Finn, som vandt DM i A1 
klassen. Stort tillykke til Jer! Hvor er det 
bare mega sejt, at vi har så super dygtige 
spillere her =ØÞ SKÅL!

Jeg synes da lige, I har haft generalforsam-
ling – hvor mange har I egentlig om året, 
sagde min kollega-veninde til mig i går, da 
vi skiltes i Middelfart, og jeg havde sagt, 
at jeg skulle hjem og skrive formandens 
beretning til i dag.  Tiden flyver afsted – 
og heldigvis kommer den lige så hurtigt, 
som den går. 

Selv om vi troede, at Corona helt var ovre 

sidste sommer, så har også dette år været 
præget af det. Det er kedeligt igen at skul-
le have det med i beretningen, men det 
er realiteterne. Vi er bagud endnu, som 
det også vil fremgå, når Winnie senere 
præsenterer vores regnskab. Heldigvis 
har vi indtægt på vores arrangementer, 
og heldigvis har vi en buffer fra tidligere 
år, men som Jimmy udtrykte det: Hvis 
vi var en almindelig idrætsforening, så 

Pokaler/Konkurrence 

Åben hal 

Generalforsamling
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havde vi et stort underskud nu. Der er 
stadig et stykke vej at nå. Vores Vildbjerg 
Cup- gæster, som tidligere gav indtægt i 
kiosken kom desværre heller ikke i år – 
der var langt færre tilmeldinger til selve 
cuppen, og det er et generelt problem 
rundt i foreningerne, at vi fortsat halter i 
forhold til tidligere. Om det er en trøst, at 
det også gælder for langt større arrange-
menter end i vores lille målestok, ved jeg 
ikke. Tidligere var der kæmpe venteliste 
for at blive frivillig medhjælper til for 
eksempel Smuk-festen i Skanderborg. I 
år var det en kæmpe udfordring for dem 
og andre festivaler at samle nok frivillige. 
Om vi er blevet for vænnede til at have 
tomme kalendere i coronatiden er svært 
helt at vide, men vi ser i hvert fald ind i en 
virkelighed, som er anderledes end den, 
vi kendte inden corona. 

Vi måtte udskyde vores annoncerede 
hjælperfest i staten af ’22. Vi håber, at alle 
daværende inviterede har fået sat kryds 
i kalenderen til den 29. oktober, hvor vi 
meget håber at komme stærkt igen. Vores 
tildelte 10.000 kroner til arrangementet 
har vi fået lov at beholde – Mette Skær-
bæk fra Herning Kommune har heldigvis 
sagt, at det er okay, og at hun synes, det 
er vigtigt, at vi får det gjort. Det synes vi 
også! Der kommer indbydelser ud inden 
så længe. 

Vores Åben Hal aftener havde færre 
besøgende, end vi hidtil har været for-
kælet med. Vi skulle tjekke coronapas og 
alle idrætsfaciliteter – med mere – blev 
igen ramt af nedlukning hen over julen. 
Vi nåede dog heldigvis at få danset lidt 
linedance til december måneds Åben Hal.
Der var også masser af dans og glade 
gæster til vores årlige halfest i februar. 
Karl Hermans Trio leverede skøn John 
Mogensen musik, og der var virkelig 
mange positive tilbagemeldinger. Vi glæ-
der os rigtig meget til at feste igen den 25. 
februar i ’23. Denne gang får vi besøg af 
Hula Hula, som spiller supergodt Bamse-
musik. Man kan allerede nu og frem til 1. 
december sikre sig billetter til specialpris 
– 300 kroner. Herefter er prisen 350,- Tag 

endelig fat i alle dem, I kender, og lad 
os skabe et brag af en fest! Se opslaget i 
Posten eller på sindingevent og reservér 
billetter hos Bent.
Partners Turnering og gymnastik-opvis-
ning fik vi heldigvis også tilbage, og ikke 
mindst - for mig og mange andre længe 
ventet – byfesten. Da jeg var barn, var der 
3-4 absolutte højdepunkter på et år for 
mig. Min fødselsdag, juleaften, nytårsaften 
og æ Sinding Daw. Som voksen er det 
stadig for mig et absolut højdepunkt med 
vores byfest. Jeg er simpelthen så glad og 
stolt over, at foreninger og menighedsråd 
og en kæmpe flok frivillige hjælpes ad 
med at arrangere og gennemføre den uge. 
Og så er jeg meget taknemmelig over, at 
så mange af min barndoms voksne stadig 
er så vigtige og værdifulde deltagere. Det 
er en kæmpe glæde, og det er både sjovt 
og hyggeligt at sidde i solen med en øl 
og høre og genopfriske utallige minder 
og historier sammen med dem – sammen 
med Jer.  

Det er også en glæde, at vores senior-
generation fortsat er aktive med idrætten. 
Hvad enten I konkurrerer mod hinanden 
eller også konkurrerer „ud af huset“, så 
er det dejligt, at I er så mange, der fortsat 
mødes og hygger jer med gode aktiviteter. 
Krocket er jo aktive året rundt, og snart 
starter igen både trivsel og motion og bob. 
På børnesiden har vi gymnastik, hvor der 
er fundet instruktører til de fleste hold, 
samt e-sport og floorball, som Emil star-
tede op sidste år. Star Tak til alle udvalg, 
trænere og instruktører. Og også en stor 
tak til Kunst og Kaffe som sørger for, at 
vi kan nyde lokale kunstneres værker og 
nørklerier her i sportscafeen. 

I sidste års beretning præsenterede jeg 
ledergruppens vision for fremtiden med 
overskriften, Generationsskifte. Om lidt 
får I mulighed for at stemme om vores 
forslag til kommende års sammensætning 
af ledergruppen som præsenteret i den 
seneste nyhedsmail. 

Det med generationsskifte skal jo helst 
ske løbende – og vores forslag er da 

også et udslag af en langsigtet plan, som 
vi håber, vil få følgeskab i aften. Hvis 
Generalforsamlingen vil give opbakning 
til vores forslag, er det vores plan at få 
overleveret ledelsen, altså henholdsvis 
formandsposten, posten som økonomi-
formand og posten som aktivitetsformand 
til en væsentlig yngre generation. Det tror 
vi på, er det helt rigtige, og vi er stolte af, 
at de unge mennesker har både lyst til og 
mod på at tage ansvaret på sig. Vi gamle 
vil gerne være supplerende medlemmer 
for på den måde at skabe en glidende 
overgang. De skal have lov at finde deres 
ben - og ikke mindst at finde deres egne 
måder at gøre tingene på. Det gøres ikke 
bare over natten, og samtidig vil jeg sige, 
at jeg mener, at vores forslag med Sandra, 
Magnus og Gabi virkelig repræsenterer tre 
personligheder, som på alle måder står 
stærkt på deres ben allerede. 

Til sidst vil jeg gerne sige tak for endnu 
et år i ledergruppen. Dette er min sidste 
formandsberetning, og jeg glæder mig 
til, at nye kræfter tager over. Jeg har 
været utrolig glad for min tid som først 
supplerende medlem, økonomiformand 
og senest formand. Det var aldrig min 
ambition at lande der, men det har været 
utrolig lærerigt, sjovt og givende. Og jeg 
har fået kæmpe, kæmpe hjælp af mange 
– og særligt af dig, Jimmy. Tusind tak for 
det!! Jeg skal nok blive ved med at finde 
på stort og småt at ringe til dig om.
Tak for ordet – der er nu mulighed for 
kommentarer inden næste punkt på 
dagsordenen. 
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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
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Kunst & Kaffe og Hyggecafé
Kunst & Kaffe samler lokale kunstnere, 
kunsthåndværkere og kreative sjæle i 
Sinding-Ørre. I løbet af året skifter vi selv 
vores udstilling i Sportscaféen i Sinding-
Ørre Midtpunkt, hvor du også kan vise 
dine værker frem. Har du egne værker 
med billedkunst eller håndarbejde, og har 
du lyst til at vise det frem, så kontakt os 
– vil vi gerne være flere. Kontakt Dorthe 
Sørensen telefon 30136253 – eller Tove 
Jørgensen telefon 30286036 - efter kl. 16.

Hyggecaféen er for nørklerne med 
strikketøjet, hæklenålen, snakketøjet 
eller broderiet, som lige kan være med 
i tasken, når nørklerne møde en gang 
om måneden i sportscaféen. Der bliver 
hygget og snakket om stort og småt. 
Der er plads til flere i Hyggeklubben, så 
kontakt Karina Santana Andsbjerg telefon 
22 21 79 99, hvis dit strikketøj trænger til 
at blive snakket igennem sammen med 
andre lokale ildsjæle.

Vi glæder os til at høre fra dig, i Sportscaféen 
står der også en bogreol, hvor du er 
velkommen til at bytte bøger - både 
skønlitteratur, tegneserier, billedbøger, 
mm. 
Facebook: Søg på SGIF - Kunst & Kaffe 

Kunst og kaffe

Lene S. Bøgedal
Ørre Byvej 97 
7400 Herning
T: +45 51 92 03 67
E: boegedal@gmail.com
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Nyt fra ledergruppen
Under sidste generalforsamling var der 
stor opbakning til nyt generationsskifte 
i ledelsesgruppen. Og derfor er 
ledelsesgruppen nu sammensat på 
følgende måde:

Formand  
Sandra Flindt Jørgensen

Økonomiformand
Magnus Bak Henneberg

Aktivitetsformand
Gabi Bak Henneberg

Supplerende medlemmer
Gitte Jensen, Jesper Kidde Martinussen 
og Winnie Højer
Det næste år vil gå med, at den nye 

ledelse får overdraget de forskellige 
poster, ved hjælp fra de supplerende 
medlemmer. Vi vil i stærkt samarbejde 
(som vi plejer) fortsætte med samme 
gejst som vi altid har gjort. Vi glæder 
os meget til at byde jer velkommen til 
Sinding GIF’s nye holdsammensætning.

Sandra Flindt Jørgensen, 27 år Magnus Bak Henneberg, 21 år  Gabi Bak Henneberg, 17 år
Frisør Elev i Holstebro  Arkitektur og Design                HF i Herning
Tlf.: 28231180  skolen i Aalborg Tlf.: 40817277 Tlf.: 28511848
formand@sindinggif.dk Bogholderi@sindinggif.dk gabi.bak.henneberg@gmail.com 

I er altid velkommen til at kontakte os. 
Da vi jo alle er frivillige kan man i nogle 
situationer opleve en lidt længere ventetid. 
Og svarer vi ikke med det samme, så er 
man mere end velkommen til at sende 
en SMS, og så skal vi nok vende retur, så 
hurtigt som muligt.

Mange Hilsner fra 
Ledelsesgruppen 
Sinding Gymnastik -og Idrætsforening

Søndag den 5. marts 2023 kl. 10.00
I Sinding – Ørre Midtpunkt Hallen

Pris pr. spiller kr. 250,-
Inkl. rundstykker kl. 9.30, frokost 12.30 og kage

Super hyggelig dag med mindst 4 kampe
Gode præmier og gevinster til alle
Slikposer til alle 

Partners turnering

Billetter kan købes på www.partners-turnering.dk 
fra d. 20. nov. 2022 kl. 12. - sidste tilmeldingsfrist d. 20 feb. 2023
Esben Lindholt, 2972 4538, Kristian Jørgensen, 2086 6424, Kent Larsen, 2941 5290
Der kan betales med kreditkort og mobilpay. 
Deltageralder min. 14. år                                                   
Turneringen giver ingen adgang til DM i partners der afholdes af Gameinventors

 Følg os på Facebook – Partnersspil i Sinding

Arr. Sinding Event
Sinding-Ørre Midtpunkt
Skoletoften 7
74oo Herning
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Ørre-Sinding 
Seniorklub

Formand og kasserer:
Frede Christensen
Tlf. 30329594
fredechristensen123@gmail.com

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

Bestyrelsesmedlem: 
Myrna Nielsen
Tlf. 29807715
myrnafindt@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 for medlemmer fra vores område. 
Vores formål er at samle
seniorerne til godt samvær. Samværet 
består hovedsageligt af foredrag, samt 
enkelte virksomhedsbesøg.
Desuden afholdes der en årlig sommer-
udflugt med bus og en halvdagsudflugt, 
hvor vi kører i egne biler,
samt en årlig julefrokost.

Velfungerende seniorklub

Program for Seniorklubbens aktiviteter                                                                                                                    
kan rekvireres hos bestyrelsen.                               
Seniorklubbens aktiviteter er også anført 
i SØ-Postens kalender.

Medlemstegning til Ørre-Sinding Seniorklub                 

Personligt medlemskab for året 2023 udgør 100 kr.
                   

Betaling kan ske således:

· Mobilepay til 20336067                                                                       

· Bankoverførsel til foreningens konto 7640-1102314

· Kontant ved møderne

Det er vigtigt ved betalingerne at skrive sit fulde navn

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

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

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

Sinding Event
Sinding Event 2022 præsenterer:

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

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

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

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

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

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

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

Sinding Kirkehus Ørre-Sinding Seniorklub

12. 10:00 Julemarked Ørre Forsamlingshus Ørre Forsamlingshus

15. 19:30 Spil-dansk sangaften Sinding forsamlingshus Menighedsrådet

16. 14:00 Læseklub Sinding kirkehus Menighedsrådet

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

23. 16:30 Kunst & Kaffe: Skift af
udstilling Sportscaféen Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

24. 18:00 Sognebio: The Master Ørre kirkehus Menighedsrådet

27. 16:00 1. Søndag i advent Ørre Forsamlingshus Ørre Forsamlingshus

December

02. 17:00 Åben Hal Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

04. 14:00 Familie advent hygge Missionshuset Sinding Indre Mission

06. 14:00
Julehygge med organist
Hanne Jensen og præst
Lasse Bøgh Madsen

Sinding Kirkehus Ørre-Sinding Seniorklub

07. 14:00 Læseklub Sinding kirkehus Menighedsrådet

11. 15:30 Lucia-gudstjeneste Sinding kirke Menighedsrådet

15. 20:00 Julekoncert v/ The Gospel
Voices Sinding kirke Menighedsrådet

20. 10:00 Julegudstjeneste for "de
små" Sinding kirke Menighedsrådet

21. 09:00 Julegudstjeneste for skolen Sinding kirke Menighedsrådet

29. 19:00 Julefest Missionshuset Sinding Indre Mission

Januar

01. 15:30 Nytårsmusikgudstjeneste
v/ violinist Mette Tarbensen Ørre kirke Menighedsrådet

05. 19:00 Kunst & Kaffe: Hyggecafé Sportscaféen - De røde
stole Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

06. 17:00 Åben Hal Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

08. 19:00
Helligtrekongersgudstjeneste
med fortælling v/ Ingrid
Elgaard

Sinding kirke Menighedsrådet

17. 14:00 Generalforsamling Sinding Kirkehus Ørre-Sinding Seniorklub

18. 19:00 Ordinær generalforsamling Ørre Forsamlingshus Ørre og Omegns Lystfiskerforening

19. 19:00 Generalforsamling Ørre Forsamlingshus Ørre Forsamlingshus

31. 14:00 Seniorernes egen dag Sinding Kirkehus Ørre-Sinding Seniorklub

Februar

02. 19:00 Kunst & Kaffe: Hyggecafé Sportscaféen - De røde
stole Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

Å03. 17:00 Åben Hal Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

14. 14:00

Bente og Jørgen Lysgaard
Mikkelsen, Engesvang "Fra
pilletriller til pamper" og "
Eventyr for voksne"

Sinding Kirkehus Ørre-Sinding Seniorklub

23. 18:00 Sognebio "Irrational Man" Sinding kirkehus Menighedsrådet

25. 18:00 HULA HULA Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

28. 14:00
Åse Nygård, Holstebro "
Naturoplevelser i Nord
Norge"

Sinding Kirkehus Ørre-Sinding Seniorklub

Marts

02. 19:00 Kunst & Kaffe: Hyggecafé Sportscaféen - De røde
stole Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

03. 17:00 Åben Hal Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

April

13. 19:00 Kunst & Kaffe: Hyggecafé Sportscaféen - De røde
stole Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

Maj

04. 19:00 Kunst & Kaffe: Hyggecafé Sportscaféen - De røde
stole Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

Kalenderen


