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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.

Indlevering af materiale til

Mia B. Andersen, Ørre Byvej 57. 

E-mail: miabandersen@outlook.dk

Datoer til kalenderen: oprettes via 

Conventus systemet.

Se også: www.sinding-oerre.dk

Annoncer: Mia B. Andersen, Ørre.

Sats og tryk: Aulum Bogtryk & Offset

Næste deadline:  1. Maj  2023

Posten udkommer uge 21

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..

Fødselsdagsbørn

Pino Santana Andsbjerg
Ørre Byvej 2,
8 år d. 14. marts 23

Vil du have dit eget „koben“?
Ørre Englaug blev oprettet i 2010. Formå-
let var at få afgræsset de enge midt i Ørre, 
som var ved at gro til, da der efterhånden 
ikke var så mange landbrugsdyr, som der 
var en gang. Det har så fungeret fint i 
mange år, ved at man købte en flok dyr 
først på året, og puttede dem i medlem-
mernes fryser til efteråret.

Medlemmerne kom fra snart sagt hele 
Jylland for at hjælpe med at lave hegn, me-
dens den dedikerede bestyrelse stod for 
det daglige tilsyn, -hvilket ikke var svært, 
da det kunne ordnes stort set hjemme 
fra vinduerne.

Da det meste af stykket, som vi passede, 
blev købt af en familie, som heldigvis selv 
ville passe jorden med dyr og det hele. 
Samtidig flyttede bestyrelsen ud af Ørre 
Centrum, så vi besluttede sidste år, ikke 
at have dyr og lod foreningen hvile. 

Vi har nu besluttet, at vi vil fjerne det 
udtjente hegn, som vi har brugt på Præste-
gårdens engstykke langs Vestermosevej, 
her til foråret, så vi i det mindste efterlader 
stykket uden affald.
Vi har dog en lille kapital i foreningen, 
som vi tænker kan blive brugt på tre 
forskellige måder:

1. Hvis nogen vil være med, kan for-
eningen fortsætte i mindre skala. Vi 
forestiller os fx to dyr som 8 medlem-
mer skiftes til at føre tilsyn med i en 
uge ad gangen. Så har man ansvaret 
for tilsyn i ca. 3 uger. Man vil så få et 
kvart dyr i sin fryser til efteråret, til en 
forholdsvis konkurrencedygtig pris. 
Samtidig er man med til at holde et 
stykke eng fri for at gro efter i krat. 
Det administrative, er der styr på, og 
der er råd til nyt hegn.

2. Hvis en forening eller lignende har et 
forslag til noget der er godt for Engene 
i Ørre kan vi evt. give et tilskud til 
projektet.

3. Vi holder en god generalforsamling i 
ca. tre år, og så er kassen tom.

Vil du være med til punkt 1 eller 2, giver 
du besked hurtigst muligt til: 
Henrik Andsbjerg, kasserer i Ørre Englaug, 
på tlf. 2166 0666.

Ørre Englaug

Forsiden: 
”Lær at tegne” holdet for 8. kl.
Lærke , Lærke HN, Astrid, Katarina
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Ørre og Omegns 
Lystfiskerforening

 Bestyrelsen

Medlem:
Søren Peter Kiilerich
Tlf.: 97136603
Sp.kiilerich@gmail.com

Medlem:
Jeppe Risum
Tlf.: 

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

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

Medlem:
Anne Bennedsen
Ørre Byvej 37

www.hedens-lystfiskeri.dk

Hip Hip hurra, vi har fødselsdag. Der er 
nu gået 20 år siden foreningen blev stiftet. 
Vi ved endnu ikke hvornår eller hvordan 
vi vil markere den.

PFAS er oppe i tiden, og med god grund, da 
det ikke nedbrydes i naturen. Efterhånden 
som man tager prøver finder man det 
næsten overalt. Det kan give kræft og 
fertilitetsproblemer hos mennesker, men 
der skal indtages betydelige mængde 
af kød over længere tid før det bliver 
farligt. Hvordan det påvirker naturen, er 
der ikke lavet undersøgelse af, men man 
kunne frygte for, at det giver de samme 
problemer for dyr og fisk mm.

Generalforsamlingen forløb roligt, med fin 
tilslutning, med medlemmer fra Djursland 
og Århus Der var to fra bestyrelsen som 
ikke ønskede genvalg, der blev Anne 
Bennedsen og Jeppe Risum valgt. Jørgen 
Risum blev valgt som suppleant. De 2 
afgående medlemmer af bestyrelsen 
Johnny Strøm og Søren Meldhede skal 
have mange tak for deres indsats for 
foreningen.  På nuværende tidspunkt har 
bestyrelsen ikke konstitueret sig.

Så nærmer vi den 1. marts, hvor vi igen 
kan komme ud for at fiske, hvis man har 
betalt kontingent. Kontingentet er meget 
billigt 360 kr. for et husstandsmedlemskab, 
og 260 kr. for et senior medlemskab, som 
giver lov til at fiske fra 1. marts til 31. 
oktober i foreningens vande. Man skal 

dog indløse det obligatoriske fisketegn 
til kr. 180,- hvis man er over 18 år, børn 
og pensionister er gratis. Tilmelding og 
betaling af kontingent sker på vores
hjemmeside: www.
ørreogomegnslystfiskerforening.dk Jeg 
tror ikke der er mange medlemskaber, 
der er billigere. 

Bævere er kommet, eller de har været 
her i nogle år nu. De er vegetarer og 
som sådan udgør de ikke en trussel mod 
dyrelivet. De kan derimod gøre stor skade 
ved opdæmning af mindre vandløb med 
oversvømmelse til følge. Vandrefisk, 
som skal op for at gyde, kan ikke 
forcere dæmninger, så fiskebestanden af 
vandrefisk vil falde drastisk. Så vi skal være 
opmærksomme og få fjernet dæmninger 
inden bæverne begynder at lave bo. Har 
de først lavet bo, er det meget vanskeligt 
at få lov til at fjerne dem.

Pbv. Søren

 

 

Buketter (Bestil dagen før inden kl. 11:30) 

Bordpynt og blomster til fest 

Begravelsesbinderi 

Gavekurve 

                                                                                                                                                      Eva Thyssen 
                                                                                                                                         Asbjergvej 8, Sinding 
     Åben efter aftaler                                                                                                    Mobil 50 52 16 62 
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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,
2327 1245
Flagmand i Ørre: Jesper Kidde  
3135 0108

Oversigt over
bestyrelsen:

Sinding-Ørre
Borgerforening

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

Medlemstegning til Sinding-Ørre Borgerforening 
SPersonligt 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       
   2166 0666, 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.

Der afholdes ordinær generalforsamling i Sinding-Ørre Borgerforening tirsdag 
den 14. marts i Sinding Forsamlingshus klokken 19.00.

Aftenen indledes med, at borgmester Dorte West vil fortælle om, hvordan hun 
ser Herning Kommune – og de kommende år.

Derefter afholdes generalforsamlingen jævnfør de gældende vedtægter.

Der serveres pålægskage og småkager, og dertil kan nydes kaffe, te, sodavand, 
øl og vin.

Alle er meget velkommen.

Den årlige affaldsindsamling afholdes lørdag den 25. marts fra klokken 9.00 til 
12.00. Mødesteder er: i Ørre Lokalhistorisk Arkiv Sinding-Ørre og i Sinding i 
Hvepsebyen. 

Der er en forfriskning klokken ca. 11.45.

„Forårsrengøring“, renovering og opgradering af forskellige ting i Sinding-Ørre.

 Der afholdes arbejdsdage i Ørre og Sinding lørdag den 22. april fra klokken 
9.00 til 13.00 Mødesteder: I Ørre: Lokalhistorisk Arkiv SØ og i Sinding: 
Hvepsebyen. 

Der er rundstykker klokken ca. 10.30.

Vi håber rigtig mange i alle aldre vil komme og give en hånd med, da det er én 
af de måder, vi selv kan være med til at passe på alle de dejlige muligheder for 
at være i vores dejlige natur, have være- og mødesteder, og at det ser ordentlig 
ud omkring os.

Husk at sætte kryds i kalenderen fra den 30. maj til den 
4. juni, hvor den årlige byfest, æ Sinding daw afholdes. 
Program følger i majnummeret af SØ Posten.
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Sinding Ørre
Borgerforeningen

Tak for en dejlig aften til Vintersolhvervsfesten 

Velkomstposer
Vi har fået uddelt 19 Velkomstposer – 
så dejligt. Skulle der være nogen, der 
ikke har fået afhentet, eller nogen af de 
„gamle“ borgere i Sinding-Ørre ikke har 
fået gjort nye borgere opmærksomme på, 
at der er Velkomstposer, så kontakt Bodil 
30635825 eller bjensen51@gmail.com.

Til generalforsamlingen den 14. marts 
klokken 19.00 i Sinding Forsamlingshus, 
får vi besøg af borgmester Dorte West, 
som vil fortælle os om sit syn på Herning 
Kommune - og de kommende år.
Der bliver mulighed for at stille spørgsmål 
og få en dialog om forskellige aktuelle 
emner.

„Giv et praj“
Endnu en gang vil vi meget opfordre til, 
at mange flere benytter sig af at melde 
ind til Herning Kommune på herning.dk 

og „Giv et praj“
Der er kommet rigtig mange huller i ve-
jene, ligesom der langs vejsiderne er rigtig 
høje kanter.
Det er helt op til os selv, at disse ting bliver 
reetableret, da der ikke fra Herning Kom-
munes side er personale, der tager rundt 
og tjekker blandt andet vejenes tilstand.

Renovering af Lokalhistorisk Arkiv Sin-
ding-Ørre og fjernelse af træbygningen, 
Ørre Naturskole
Der blev i novembernummeret af SØ 
Posten beskrevet status for projektet.
Der er siden sket det glædelige, at Øko-
nomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget 
har bevilget op til 250.000 kr. til nedrivnin-
gen af træbygningen samt 250.000 kr. til 
renovering og etablering af toiletforhold 
og Lokalhistorisk Arkiv Sinding-Ørre.
Dette sammen med de 195.000 kr. vi selv 
har fået samlet fra: 

Norlys Vækstfond: ................. 100.000 kr. 

Kultur- og Fritid: ........................25.000 kr. 

Sinding-Ørre 
Borgerforening: .........................25.000 kr. 

Landdistriktpuljen 
i Herning Kommne  .................50.000 kr.

Efter nedrivningen og renoveringen vil det 
kendte navn: „Ørre Naturskole“ historie, 
da det fremtidige navn bliver: „Ørre Na-
turcenter“
Det er så spændende, fint og dejligt, at 
der nu for alvor kan tages hul på 3. og 
4. etape af „De fire hjørnestene“/ „Bryd-
ningstiden“.

Rigtig dejligt forår ønskes I alle.
Med venlig hilsen

Sinding-Ørre Borgerforening
Bodil Jensen.
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Oversigt over
bestyrelsen:

Ørre 
Forsamlingshus

www.oerreforsamlingshus.dk

Formand:
Marie Knudsen
T: 2674 6166
marie@pc-privat.dk

Næstformand & Fyrmester: 
Jesper Dahl Martinussen
T: 3135 0108
Jesperdm77@live.dk

Økonomisk ansvarlig:
Dan Andersen
T: 6166 1512
danherning@outlook.com

Medie- og kommunikationsansvarlig:
Lene Bøgedal
T: 5192 0367
boegedal@gmail.com

Udlejning:
Lene Lindgren Nielsen
T: 9713 6359

Formandens beretning
Ja – så gik endnu et år i vores gamle hus 
og vi er gudskelov kommet godt igennem 
det. Både økonomisk, hvilket Marie vil 
fremlægge senere, men bestemt også, når 
vi ser på, hvad vi har udrettet i år. 
Vi fik malet vores loft og sat plader op for 
skabe en bedre akustik i salen og det må 
vi da sige er lykkedes. Vi fik sat nye lamper 
op i salen og lysanlæg til scenen, som blev 
sponseret af Johnny – stor tak skal lyde.
Vi har fået lavet vindfang, samt ny dør ud 
til terrassen og lavet skur til træpiller.
Vi har haft en del udlejninger, samt vores 
egne arrangementer – koncerter – Ørre 
Marked – julemarked – 1. søndag i advent, 
og derudover har vi holdt åbent hus i an-
ledningen af Ruth’s Nors smukke malerier, 
som pynter salens endevæg.

Som de fleste nok ved, så ønsker jeg 
ikke genvalg og i den forbindelse, vil jeg 
gerne takke for den opbakning, som jeg 
har fået fra alle sider, samt ønske den nye 
bestyrelse god vind.

Der skal også lyde en stor tak til alle dem, 
som har hjulpet igennem 2023.

Mvh Jette Madsen

Tak!
Tak er kun et fattigt ord, men et ord som 
man ofte glemmer at få sagt.

Ørre Forsamlingshus bestyrelsen, sup-
pleanter og andre frivillige fortjener en 
kæmpe tak for deres arbejde og hjælp 
igennem årene og fremad rettet også, for 
uden jer bestod Ørre Forsamlingshus ikke.

Ørre Forsamlingshus  |  Ørre Byvej 67  |  7400 Herning | www.oerreforsamlingshus.dk 

 

Ørre Forsamlingshus inviterer til hyggeaften: 

Fodspa og produktaften 
med aloe vera produkter fra Forever Living 

 
Torsdag 16. marts 2023 kl. 19.00 

Charlotte Teut besøger os med produkter, baljer og alt, som vi skal bruge til et fodspa. Hun 
vil have fokus på fodprodukterne, men også andre skønne produkter. Se mere om 
produkterne på hjemmesiden og webshop: charlotteteut.myforever.cc 

På indgangsbilletten trækker vi lod om et gavekort el. et produkt. 

Entré: kr. 50,- for arrangement, kaffe/the og kage 

Tilmelding senest fredag 12. marts 2023 til Marie Knudsen på mobil/SMS 26 74 61 66 eller 
Kathe Petersen på mobil/SMS 27 64 26 08. Betaling ved tilmelding på mobilepay 173678 
eller betaling i døren.  

En speciel tak til de afgående bestyrelses-
medlemmer Jette Madsen, Henning Ands-
bjerg og Jeppe Schreiber - sidstnævnte 
fortsætter dog som suppleant, og tak til 
dem, der blev glemt i tidligere år.
I har alle gjort et stort stykke arbejde for 
Ørre Forsamlingshus, brugt timer og kræf-
ter for huset og dets brugere.
Jette Madsen har især brugt meget tid på 
at få opbygget et kapitalgrundlag i sam-
arbejde med bestyrelsen og alle frivillige, 
så huset har kunne klare sig igennem de 
hårde tider. Jette har også bidraget med 
mange timers arbejde med forskellige ar-
rangementer, hvor det er blevet til hele 10 
koncerter i huset. Det påskønner vi meget 
og siger af hjertet mange tak til Jette.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen Ørre Forsamlingshus
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening

  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

Kroket

Så går vi mod lysere tider igen. Dejligt.
Det er nu sjovest, at spille kroket på 
grønne plæner, contra snedækkede 
plæner.
S imme lkær ,  havde  i nv i t e re t  t i l 
Hyggestævne, den 2. november. 8 fra 
Sinding deltog og hjembragte 5 vindere. 
Simmelkær var kagevært til medbragt 
kaffe. 24 deltagere i alt.
Hammerum gentog successen og afholdt 
Hyggestævne den 28. november, hvor 6 
fra Sinding deltog. Dog kun 1 vinder, men 
deltagerne mæskede sig med grillpølser, 
øl og kage. 32 deltagere i alt.
Tim afholdt, som traditionen byder, 
julestævne den 29. december. 64 
deltagere var mødt op, 2 fra Sinding, 
heraf 1 vinder.
Nytårsstævne i Horne den 14. januar. 56 
deltagere, heraf 2 fra Sinding, som tog vin 
med hjem.
Så blev det Sindings tur til at afholde 
Hyggestævne. Det gjorde vi den 19. 
januar. Heldigvis havde vi sat baner op 
den 17. januar, for da vi vågnede onsdag 
morgen, var jorden dækket af 10-12 cm 
sne.
Dagen startede med sild, snaps og 
nakkesteg og masser af sang, i garagen, 
på Solvænget i Vildbjerg. Af en eller anden 
mærkelig grund var der ingen, som meldte 
afbud. Vi havde en meget morsom dag. 
Det var svært af finde de fine finesser 
i kroket frem, men alle havde en dejlig 
dag, med masser af frisk luft. Et enkelt 
hold, forsøgte at lave fine stier på deres 
bane, ved at trille en stor snebold. Dog 
blev snebolden for stor, så de ikke kunne 
trille den videre. Den blev vist mere til 
gene, end til gavn. Vi sluttede dagen med 
kage og kaffe i krokethuset. I alt deltog 
28 spillere.
Kroketafdelingen, har igen i år sagt ja til, 
at lave mad til Åben Hal. Det sker den 3. 
februar. Menuen er som vanlig forloren 

hare med tilbehør. Vi plejer at lave det 
til en social hyggedag, hvor så mange 
kroketmedlemmer, som muligt, deltager 
i madtilberedningen, hvilket også sker i år.
Næs te  t ing  på  dagsordenen  e r 
Aktivitetsmøde/generalforsamling for 
hele DGI Midtjylland, kroket, som finder 
sted den 7. februar i Sunds. Også her 
mænger vi os lidt fra Sinding. Grethe er 
næstformand i kroketudvalget og Finn er 
suppleant.
Vores kroketåbningsstævne finder 
sted den 30. marts og herefter går alle 
aktiviteter i gang.
Vi forventer selv, at afholde onsdagsstævne 
i Sinding den 5. april og hvis alt går vel, 
skal vi afholde Kroketskole for hele 
Midtjylland i midten af april.
Nu glæder vi os alle til forårets komme.
Nye spillere er til hver en tid velkomne. 
Træning tirsdage kl. 9.00 og torsdage kl. 
13.00

P.V.A
Kroketafdelingen

Grethe Buus Poulsen
Tlf. 28512503

 

Sinding den 19. januar 2023

HUSK: Gymnastikopvisning i hallen lørdag den 18. marts
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Sinding 
Forsamlingshus

Oversigt over
bestyrelsen:

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

Næstformand:  
Kristian Nytoft 
Tlf 2330 6099 
kn@nytoft.com

Kasserer:   
Johannes O Pedersen 
tlf. 2941 0364                                 
joh_o_p@fiberfart.dk

Sekretær:    
Anna Nielsen 
Tlf. 2992 5265
anna@lillebjerg.com

Menig medlem: 
Camila Tyrsted Sørensen. 
Tlf. 2144 1804
camilatyrsted81@gmail.com

Tak til alle der havde lyst til at fejre nytåret 
i Sinding forsamlingshus, i alt cirka 75 
personer.
Det var rigtig dejligt at se alle dem der 
trodsede vejret, fyrværkeriet havde været 
smukkere i godt vejr.

Nytår

Aftenen løb økonomisk rundt lige omkring 
nul, og det er helt fint, da vi ikke havde reg-
net med, at vi skulle tjene på det, blot lave 
en hyggelig aften for alle der havde lyst.
Bestyrelsen vil nu evaluere om det skal 
gentages, og vi modtager derfor gerne 
feedback.

Udlejning
Fredag, lørdag og søndage samt helligdage er altid hele huset inkl. service, borde og stole + div.:
• Hele huset      3.000 kr.   
• ekstra døgn    1.000 kr.
• Ungdomsfest  4.500 kr.
Hverdagsarrangementer mandag, tirsdag eller torsdag fra kl. 08.00 – 06.00 med rådighed over 
Lille sal eller Store sal efter aftale, køkken, samt dame og handicap toilet:
• Ønsker man hele huset til rådighed     3.000 kr.
• Lille hverdagsarrangement                   2.000 kr.
Hverdagsarrangementer mandag, tirsdag eller torsdag fra kl. 12.00 – 24.00 med rådighed over 
Lille sal, køkken, samt dame og handicap toilet:
•       Lille hverdagsaften møde:   1.500 kr.
Brug af lydanlæg kan aftales med udlejer
Booking pr. tlf./SMS efter klokken 16.30 til tlf. 2992 5265. 
Eller gerne på mail: Anna@lillebjerg.com

Ændring i udlejningsprocedure:
Fremover vil vi pr. mail sende en kontrakt 
ved forespørgsel. Depositum på kr. 1000,-  
skal så indbetales senest 8 dage efter mod-
tagelse af kontrakten for at reservationen 
er gældende.
Den resterende leje skal indbetales senest 
8 dage før lejens start, ellers bortfalder 
kontrakten og depositum er tabt.
Nøglen udleveres kun, såfremt det fulde 
beløb er betalt, og det er uanset hvem 
man er!
Det er desværre nødvendigt, da vi har 

flere lejere, der ikke vil betale det fulde 
beløb efter endt leje. Og da forsamlings-
huset jo er frivillig drevet, er det ikke så 
sjovt at mangle indtægterne efter lejer har 
brugt huset og derfor har vi fundet dette 
tiltag nødvendigt.
Der er nu følgende muligheder for at 
leje Sinding Forsamlingshus og de op-
daterede vilkår vil også være at finde på 
hjemmesiden 
www.sinding-forsamlingshus.dk

Udlejning
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Kirkens Diakonale Opgave
Hvad er diakoni? Diakoni er et græsk ord 
og betyder ren og skær: tjeneste. Her 
bliver der ikke nødvendigvis ment, at 
kirken har en forpligtigelse på at afholde 
gudstjenester, nej det betyder, at kirken 
har en opgave, som består i og af at tjene 
andre.
Uden at det skal lyde som om, at vi i kir-
ken skal fortjene os til noget, ved at være 
noget for andre, så ligger det i det kristne 
levevilkår, at vi skal være noget for dem, 
som ikke kan eller har så meget. 
Jeg har fornylig være til en diakonikon-
ference sammen med andre sogne her i 
Herning og omegn, hvor der blev talt om 
diakoni, som tilbud og muligheder for at 
kirken kan samskabe sammen med an-
dre. Det gælder skoler, institutioner, ud-
satte grupper og generelt dem som lever 
på samfundets rand. Diakoni skulle man 
tro, er at forkynde om Gud for disse grup 
per, men det er en forkert og farlig opfat-
telse af diakoniens grundessens. Nej, dia-

koni er at hjælpe, at danne netværk og at 
opbygge relationer til andre. 
I mange sogne, som i vores sogn er der et 
stærkt diakonalt bånd mellem vores kirke 
og skole. I andre sogne er der tilbud om 
pilgrimsvandringer for socialt udsatte og 
hjemløse. 
Diakoni er som regel at gøre noget, at 
lave noget aktivt og samarbejde med an- 
dre på tværs af alle led. Det er at give 
plads og mulighed for udfoldelse og sam-
tidig styrke hinanden i det, vi kan skabe 
sammen. 
Men en diakonal opgave som kirke er 
også at give noget til andre. At støtte 
økonomisk til dem, som har brug for en 
håndsrækning. Der har lige været Dan-
marksindsamling og det er imponerende, 
at der blev samlet over 100 millioner 
kroner ind på sådan en aften.
Vi har siden sidste gudstjenesteud-
valgsmøde besluttet, at vi begynder med 
kollekter i kirkerne igen. Kollekter er der

som en mulighed for at give en lille 
håndøre efter hver gudstjeneste i en 
kirkebøsse.
I første omgang i dette blad giver vi til 
KFUM&K’s nødhjælpsarbejde i Ukraine.  
(Læs mere om den konkrete indsamling 
her på siden.) 
Det strækker sig fra at vi giver penge, 
som vi gør til HØSTFESTEN skiftevis til 
noget lokalt, noget nationalt og noget 
internationalt, men skulle der komme 
noget akut og vigtigt, så er vi også frit 
stillede til at ændre i kollekten. Det bliver 
annonceret hver gudstjeneste, hvad der 
kan gives til. 
Det er også muligt at give på MobilePay-
nummeret 45578. Det er ikke et krav 
at give, men giver det mening og er der 
brug for hjælp, så står vi som kirke klar til 
at tage imod og give videre.

Lasse Bøgh Madsen

Støt Ukraine
Som nævnt ovenfor, har vi i den kom-
mende tid et ønske om at opprioritere 
kollekter (indsamlinger) til forskellige 
former for gode formål. I den første peri-
ode (marts, april og maj) sætter vi fokus 
på Ukraine, som fortsat har hårdt brug 
for hjælp. Vi har valgt at bakke op om 
KFUM og KFUK i Danmark, som støtter 
Ukraine gennem et direkte samarbejde 
med en lokal forening af YMCA i Lviv 
i Vestukraine, hvor de lokale frivillige 
løfter en kæmpe nødhjælpsopgave.
KFUM og KFUK har siden krigens start i 
februar 2022 indsamlet 220.000 kr, der 
er gået ubeskåret til nødhjælp i de krise-
ramte områder. Desuden er der gennem 
indsamling her i Danmark blevet doneret 
både en minibus og en varevogn.
YMCA Lviv er nogle af de få, der bringer 
nødhjælp ud til landsbyer, hvor ingen 
nødhjælpsorganisationer kommer pga 
miner. Især i Kherson-området har de 
gjort en kæmpe forskel. De var også nog-
le af de første til at hjælpe i Bucha.
De har lavet børnehave for internt for- 

drevne børn. De har lavet musikterapi 
for dem. De laver juridisk vejledning for 
både flygtninge, men også andre NGOer, 
der arbejder i Ukraine. De bringer mad, 
medicin, tøj osv til felthospitaler, hjælper 
udsatte personer med persontransport og 

meget, meget mere. 
Dette vigtige nødhjælpsarbejde kan 
støttes direkte via Mobilepay 219848. 
Men man kan som nævnt ovenfor også 
lægge kontante beløb i kirkebøssen i den 
kommende tid. TAK for bidragene!
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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
Der er mange hænder der skal til, for at 
det hele fungerer. Derfor går spekula-
tionerne også i gang, når der er en af de 
ansatte, der melder fra på den ene eller 
på den anden måde. 
Randi Gejl Langhoff, som har været vores 
regnskabsfører gennem snart 7 år, blev 
headhuntet til at sidde på den anden 
side af regnskabssystemet, og stoppede 
derfor med udgangen af november 
måned. Rigtig ærgerligt for os – men guld 
for dem. Vi takker Randi for hjælp, tål-
modighed, overblik og altid et godt smil 
– og ønsker hende alt muligt godt på 
hendes videre færd.
Vi har været heldige at få en plads ved 
Marie Steffansen, som er regnskabsfører 
for flere sogne i provstiet. Hun sidder på 
et kontor i Hedeagerkirken i Herning. Vi 
er allerede godt i gang med samarbejdet 
– og hun gør hvad hun kan, for at for-
stå hvad vi siger (eller ikke siger) samt for 
at hjælpe os alle med de spørgsmål, vi 
har. Vi glæder os over samarbejdet og er 
taknemmelige for, at hun har mulighed 
for at hjælpe os.

Som nogle måske har opdaget, er der i 
skrivende stund opslået en ledig graver-
stilling. Aksel har været hos os i 16 år – og 
har valgt, at han vil stoppe med at arbej-
de. Kirsten venter på ham derhjemme. 
Vi vil gerne benytte lejligheden her, til 
at sige dig en kæmpe tak, Aksel. Tak for 
samarbejdet – men også tak for dit en-
gagement, din fleksibilitet, din trofasthed 
og hjælpsomhed. Det er guld værd i al 
almindelighed – og endnu mere, når der 
er så mange frivillige inde over arbejds-
pladsen. Vi ønsker dig alt muligt godt i 
den næste del af din tilværelse.

Der har været efterspørgsel på lidt mere 
information om renovering af Sinding 
kirke. Jeg vil derfor prøve at tage jer lidt 
med på turen.
Vores byggerådgiver blev i efteråret 
skiftet ud med en arkitekt, da projektet 
var ved at være klar til at blive samlet til 
et projekt. Jens Andrew Bauman er en 
meget erfaren arkitekt fra Viborg. Han 
har været kongelig bygningsinspektør – 
dvs. én af dem, som stiftet søger konsu-
lentudtalelser fra, når der foreligger en 
byggesag. Han er lyttende til vore idéer 
og tanker – men også kreativ i de dele, 
der kræver det. Han fik samlet beskri-
velser af alle delene af projektet, så vi 
kunne sende det til provstiet i slutningen 
af november. Provstiet skal godkende, 
at økonomien kan realiseres. Den god-
kendelse har vi fået, og provstiet har 
sendt projektet videre til stiftet, som så 
sender det til de forskellige konsulenter 
til udtalelser, inden de træffer afgørelse. 
I skrivende stund afventer vi afgørelsen 
fra stiftet.
(Læs mere på næste side)

Afskedsreception for 
graver Aksel Hvergel

Fredag d. 31. marts 
kl. 14.00 - 16.30 

i Sinding Kirkehus.
Alle er velkomne!

Menighedsrådet
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Nyt fra menighedsrådet - om renovering af Sinding kirke
Der er flere dele af projektet, som vi har 
sendt afsted, som I allerede har hørt om, 
men jeg vil alligevel prøve samlet at skit-
sere hvad vi ønsker os.
Loftet i våbenhuset, ønsker vi, bliver 
hævet så mennesker med almindelig 
højde ikke skal passe på at hovedet ikke 
banker ind i bjælkerne på tværs. Øn-
sket er, at der bliver åbnet op til kip. Det 
håber vi, vil give en mere imødekom-
mende indgang.
Altertavlen ønsker vi udskiftet med en 
stor glasmosaik – som skal hænge over 
alterbordet. Det vil gøre det muligt, 
at lyset fra det lille vindue, der er i øst 
gavlen, får lov til at komme ind i kirken 
– samtidig med, at det lys vil bidrage til 
forskellige udtryk i glasmosaikken. Vi har 
kontakt til en kunstner – som er helt fan-
tastisk at arbejde sammen med. Hun er, 
i den kirkelige verden, ikke så kendt et 
navn – men har lavet bestillingsopgaver 
til kongehuset – og har permanent ud-
stillinger i New York og Dubai. En sau-
diarabisk prins har bestilt to værker til sit 
palads... – ja, der er ingen tvivl om, at det 
er en dygtig kunstner, vi har kontakten til.

Hun er kreativ og meget rummelig, og 
hun har på sin dejlige ydmyge facon ar-
bejdet på, at alle vore idéer og ønsker 
kan indarbejdes i et kunstværk. Det har 
været vigtigt for os, at der inde i det cen-
trale budskab er mange mindre detaljer 
og budskaber, som kan opdages ved 
nærmere eftersyn.
Vi ønsker desuden, at orglet flyttes ud 
af tårnrummet – dels for, at imødegå de 
anmærkninger fra arbejdstilsynet, vi har 
fået, om at lyden fra orglet er for høj for 
organisten – og dels fordi vi gerne vil 
skabe et rum i rummet, som kan bruges 
til flere forskellige ting. Det skal være 
et rum, som giver mulighed for ro og 
eftertænksomhed, men også skal kunne 
rumme babyer og børn. 
Når orglet flyttes ud, er det for bredt til 
at kunne være indenfor bænkerækken. 
Vi er derfor tæt på at have en aftale på 
plads om en aftager/køber af orglet. Vi 
ønsker nemlig at få et elektronisk orgel 
– som igen kan give flere muligheder. 
Orgelfirmaet vi har kontakt til, har tilbudt 
at lave en koncert i kirken, så vi alle kan 
få fornemmelsen af, hvad det er vi har at 

glæde os til. 
Sidst men ikke mindst, skal træværket 
males og farvesættes ud fra glasmo-
saikken, så vi får en sammenhæng i hele 
kirken.
Vi glæder os til at få svar fra stiftet på an-
søgningen – og derefter finde ud af, hvad 
vi kan få for de penge, vi har fået bevilget, 
og hvor meget vi selv skal supplere med 
i form af jord- og aktiesalg, for at få vore 
ønsker opfyldt. I er altid velkommen til at 
henvende jer til en af os i menighedsrå-
det, hvis der skulle være spørgsmål eller 
kommentarer. 
Herfra glæder vi os til en spændende 
proces – som efter den første plan vil 
lukke kirken fra august i år og med 
genindvielse til pinse 2024. Svaret fra 
stiftet kommer senest i løbet af marts, 
og herfra afhænger alting i sagens natur 
af, om de giver grønt lys til hele projek-
tet, eller om det bliver nødvendigt med 
tilretninger eller ændringer. Tankerne har 
været i gang i snart mange år, så vi håber, 
de snart kan føres ud i virkeligheden.

Jytte Hoffmann

Aftensang - en ny gudstjenesteform
Vi vil prøve noget nyt af, at vi på nogle 
søndage vil have aftengudstjeneste med 
fokus på Aftensangen. Gudstjenesten er 
inspireret af det engelske Evensong, som 
afholdes kort før solen går ned. Vi har 
nemlig en stor og rig sang- og salme-skat 
som bedst egner sig til at synge om af-
tenen. Der vil ikke være altergang under 
gudstjenesten og kun en enkelt læsning 
til prædikenen. Aftenen vil give en mu-
lighed for fordybelse, lystænding, bøn og 
stilhed og forhåbentlig give et fredeligt 
frirum til eftertanke. 

Alle er hjertelig velkomne til den første 
aftensangsgudstjeneste d. 26. marts kl. 
19:00 i Sinding Kirke.
Efter gudstjenesten vil der være kaffe og 
småkager.
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Arrangementer 
Onsdag d. 15. marts 14.00  Læseklub i Sinding kirkehus ”Enkeland”

Torsdag d. 16. marts 18.00  Sognebio i Sinding kirkehus ”Irrational Man”

Skærtorsdag d. 6. april 17.00  Måltidsgudstjeneste i Ørre (nærmere info om sted følger)

Onsdag d. 12. april  14.00  Læseklub i Sinding kirkehus ”Fiskerne”

Søndag d. 23. april  14.00  Alsang i præstegårdshaven v/ Lisbeth Staunstrup og Torsten Østerby

Tirsdag d. 30. maj  19.00  Byfestgudstjeneste i Sinding kirke v/ Gary Snider

Søndag d. 4. juni  fra 9.30 Byfestgudstjeneste i SØ-grillen og efterfølgende foredrag i Sinding forsamlingshus v/  
      Katrine Nørgaard 

SogneBio
Torsdag d. 16. marts
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. 
Vi starter som sædvandlig med at spise 
sammen inden filmen sættes på.
Tilmelding senest torsdag d. 9. marts 
(lbm@km.dk / 42465744) Pris: 70 kr. 

Irrational Man 

Måltidsgudstjeneste - Skærtorsdag
Torsdag d. 6. april kl. 17.00
Sted oplyses senere

Vi håber, at kunne have skærtorsdags 
måltidsgudstjeneste på samme måde 
som sidste år med en kort gudstjeneste 
og fællesspisning, men der er nogle lo-
gistiske aftaler, der skal på plads først. 
Måltidsgudstjenesten er en aften i for-
samlingshuset, hvor vi er sammen om-
kring et ord og om mad og drikke. Det 
bliver en særlig aften med fokus på det 
indstiftede måltid, som vi deler i fæl-
lesskab om et langbord. 

Vi håber at mange vil være med til en 
aften med fokus på sansning, fordybelse 
og eftertanke. Menuen vil igen være 
noget mellemøstligt og der vil være mu-
lighed for at købe vin og sodavand. Pris: 
kr. 75,- for voksne, gratis for børn under 
konfirmationsalder. Tilmelding d. 28.3. 
til Lasse Bøgh Madsen på sms 42465744 
eller på mail: lbm@km.dk. Følg gerne 
med på hjemmeside og Facebook for 
nærmere info.

Nat i Naturen
Lørdag d. 15. april arrangerer Skibbild-
Nøvling-spejderne NAT I NATUREN 
med støtte fra Friluftsrådet.
Program: Vi mødes ved Gødstrup Sø 
ved shelterne kl. 17.00. Kl. 18.00 er der 
let aftensmad, senere bålhygge og van-

dring omkring søen med naturvejleder. 
Spændende, hvad vi får at se og høre. 
Mulighed for overnatning i shelter og 
bivuak og morgenmad. Turen er åben 
for alle. Tilmelding senest 10. april til 
Birgit Christensen (40976167).
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8. marts kl. 19.30 Generalforsamling
22. marts kl. 19.30 Bibelgruppe hos Grethe og Kurt Jeppesen, Asbjergvej 12
31. marts kl. 17.00   En aften for hele familien. Vi starter med fællesspisning. Tilmelding til Dorrit (29827084)
   Pris 40 kr for voksne/20 kr. for børn. Vi får besøg af Kirke- og kulturmedarbejder fra Vildbjerg kirke,  
   Brita Bach Pedersen.
12. april kl. 19.30 Bibelgruppe hos  Jytte og Bjarne Hoffmann, Kroghøjvej 4
27. april kl. 19.30 Møde i Menighedshuset Zion i Skibbild/Nøvling: Besøg af Hans Ole Bækgård, Formand for IM
10. maj kl. 19.30 Bibelgruppe hos Marianne og Peter Tolstrup, Søvndalvej 10  
24. maj kl. 19.30 Møde aften i missionshuset. Vi får besøg af Simon Nielsen, missionær og evangelist fra Hvide Sande

Indre Missions mødekalender

KONTAKT: Dorrit Lodahl (2982 7084) 

Alsang i præstegårdshaven
Søndag d. 23. april kl. 14.00
Ørre præstegård, Ørre Byvej 88

Søndag d. 23. april inviterer vi igen til 
Alsang i Præstegårdshaven. I år ledes 
sangen af Lisbeth Staunstrup og Torsten 
Østerby, som begge er tidligere lærere 
på Nøvlingskov Efterskole. Velkommen 
til en eftermiddag med masser af fælles-
sang i skønne omgivelser.
Medbring selv kaffen og kagen - og tag 
også gerne en stol eller et tæppe med at 
sidde på. 
Vi glæder os til at synge sammen med jer. 
Tilmelding ikke nødvendig.

Læseklub
Læseklubben fortsætter med at mødes i 
marts og april i Sinding kirkehus til fæl-
lesskab omkring god litteraur. Alle kan 
være med - og der er altid plads til flere 
interesserede.
Ønskes nærmere info, kan Birgit Chris-
tensen kontaktes (40976167).
Klubben mødes i Sinding kirkehus kl. 
14.00 følgende dage:

Onsdag d. 15. marts 
(Enkeland af Karsten Skov)
Onsdag d. 12. april
(Fiskerne af Hans Kirk)

Herefter er der sommerpause indtil en 
ny sæson starter op i efteråret. Nærmere 
info følger.

Pinsegudstjeneste i det fri
Pinsedag d. 28. maj kl. 14.00 v/ klokkestabelen bag Ørre kirke
“Naturen holder pinsefest
i blomstervirket smykke,
og lunden, som den kan det bedst,
fortæller om sin lykke.
Nu vårens vind
har ringet ind
dens fest i skovens kroner.
Guds åndes magt
har livet vakt;
ham priser tusind toner.”

Vi håber på dejligt forårsvejr og sol fra 
en skyfri himmel, når vi skal fejre pinse i 
det fri i de smukke omgivelser bag Ørre 
kirke. Velkommen til en lidt anderledes 
pinsefejring. Medbring selv stol el. lign.
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Gudstjenester 

MARTS
5. 8.45 Ørre kirke, Daniel Dørken Kristiansen
  2. søndag i fasten
12. 10.00 Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen 
  3. søndag i fasten
19.  10.00 Ørre kirke, Lasse Bøgh Madsen
  Midfaste
26. 19.00 Aftensangsgudstjeneste i Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen
  Mariæ bebudelse 

APRIL
2. 10.00 Sinding kirke, Per Toftdal
  Palmesøndag - kirkekaffe 
6. 17.00 Måltidsgudstjeneste i Ørre, Lasse Bøgh Madsen
  Skærtorsdag - se omtale
7. 10.00 Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen
  Langfredag
9. 9.00 Ørre kirke, Lasse Bøgh Madsen
 11.00 Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen
  Påskedag
10. 10.00 Ørre kirke, Lasse Bøgh Madsen
  2. påskedag
16. 10.00 Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen
  1. søndag efter påske
23. 8.45 Ørre kirke, Lasse Bøgh Madsen
  2. søndag efter påske
30. 10.00 Sinding kirke, Lilian Risum
  3. søndag efter påske

MAJ
5. 10.00 Ørre kirke, Lasse Bøgh Madsen
  Bededag
7. 10.00 Konfirmation i Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen
  4. søndag efter påske
14. 10.00 Ørre kirke, Lasse Bøgh Madsen
  5. søndag efter påske
18. 8.45 Sinding kirke, Lasse Bøgh Madsen
  Kr. Himmelfartsdag
21. 10.00 Ørre kirke, Lasse Bøgh Madsen
  6. søndag efter påske
28. 14.00 Friluftsgudst. ved klokkestablen i Ørre, Lasse Bøgh Madsen
  Pinsedag - kirkekaffe
29. 10.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Hedeagerkirken 
  2. pinsedag (nærmere info følger pga Royal Run)

Konfirmation 2023
Søndag d. 7. maj kl. 10.00 er der kon-
firmation i Sinding kirke, hvor disse fem 
friske unge mennesker skal konfirmeres.
Det bliver en dejlig og festlig dag - og 
har man lyst til at glæde konfirmanderne 
med en hilsen, er det muligt at aflevere 
telegrammer i Sinding kirkehus under 
selve konfirmationen d. 7. maj.

Konfirmander 2023:
Sebastian Holm Lausen
Emil Rusbjerg Balle
Julie Hornshøj Brunbjerg 
Victor Staugaard Jensen
Christian Kølbæk

Byfest 2023
Sommerens byfest nærmer sig, og vi 
glæder os til at invitere til både koncert i 
kirken, gudstjeneste i SØ-grillen og fore-
drag og formiddagskaffe i forsamlingshu-
set, som vi plejer. 
I den næste udgave af SØ-posten bringer 
vi en grundigere beskrivelse af arrange-
menterne. Men sæt kryds i kalenderen 
d. 30. maj og kom til koncert med Gary 
Snider i Sinding kirke - og 4. juni til en 
dejlig formiddag i selskab med Katrine 
Nørgaard. 
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Udgivelser 2023:
Deadline Udgivelse
1. maj  uge 21
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1. november uge 47
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Februar

14. 14:00

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

Sinding Kirkehus Ørre-Sinding Seniorklub

15. 14:00 Læseklub 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

14.
Røde Kors " Frivillig på
Kærshovedgaard" Gerda
Abildgaard, Ikast fortæller

Sinding Kirkehus Ørre-Sinding Seniorklub

15. Læseklub "Enkeland" Sinding kirkehus Menighedsrådet

16. 18:00 Sognebio "Irrational Man" Sinding kirkehus Menighedsrådet

16. 19:00 Hyggeaften med fodspa Ørre Forsamlingshus Ørre Forsamlingshus

28. 14:00

"Os i udkant Danmark og
de andre" Tidl.politiker
Harry Jensen, Stauning
fortæller

Sinding Kirkehus Ørre-Sinding Seniorklub

April

06. 17:00 Måltidsgudstjeneste -
Skærtorsdag Menighedsrådet

11. 16:30

Virksomhedsbesøg på "NEL
Brint"Vejlevej 5, Lind med
rundvisning og
efterfølgende kaffe i
Kantinen

Afgang Sinding
Forsamlingshus kl
16.10 i egne biler

Ørre-Sinding Seniorklub

12. 14:00 Læseklub "Fiskerne" Sinding kirkehus Menighedsrådet

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

23. 14:00 Alsang i præstegårdshaven Ørre Byvej 88, 7400
Herning Menighedsrådet

25. 14:00

"Slædehunde på Grønland"
m.m.Thrine og Ole Gamst
Pedersen, Helsingør
fortæller

Sinding Kirkehus Ørre-Sinding Seniorklub

Maj

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

09. 14:00
" Et godt liv på Børnehjem"
Rie Petersen, Brande
fortæller

Sinding Kirkehus Ørre-Sinding Seniorklub

KALENDEREN


